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Α) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
1) Γεώργιος Κορρές, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
2) Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ∆ιευθυντής 
3) Εµµανουήλ Κόντος, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΡΡΕΣ 
Α.Ε. – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : 
 
(α) οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιηµένες, οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2010 -31/12/2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα της «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως 
σύνολο. 
 
(β) η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. – 
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της 
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 
 

 
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011 

 
 Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 Ο Αντιπρόεδρος του  

∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Το µέλος του  

∆ιοικητικού Συµβουλίου 
  

 
 

Γεώργιος Κορρές Παναγιώτης Σπυρόπουλος Εµµανουήλ Κόντος 
Α.∆.Τ. Ξ 037060 Α.∆.Τ. Ρ 060966 Α.∆.Τ. Ξ 460800 
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Β) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
(α) Επιδόσεις και χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου 
Με την λήξη της 11ης εταιρικής Χρήσης ο Όµιλος «Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα» (εφεξής ως «Όµιλος») ή όπου αναφέρεται η µητρική εταιρεία 
ως «Εταιρεία) παρουσιάζει, σύµφωνα µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις του, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΛΠ / ∆ΠΧΑ), τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία: 
 
Οι πωλήσεις του Οµίλου κατά την χρήση του 2010, ανήλθαν στα 44.115χιλ ευρώ από 50.366χιλ ευρώ την προηγούµενη χρήση, µειωµένες κατά 
12,4%. Παρά το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον της Ελληνικής αγοράς που συντέλεσε κατά κύριο λόγο στην µείωση των πωλήσεων, οι πιέσεις 
του 9µήνου στο τέταρτο τρίµηνο του έτους περιορίστηκαν, µε τις πωλήσεις να διαµορφώνονται στα ίδια περίπου επίπεδα µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2009.  
 
Το µεικτό κέρδος διαµορφώθηκε σε 26.077χιλ ευρώ το 2010 από 30.238χιλ ευρώ το 2009, σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 13,7%. Το 
περιθώριο µικτού κέρδους διαµορφώθηκε στα 59,1%  το 2010 από 60,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2009 σηµειώνοντας µικρή µεταβολή 
προερχόµενη από την αλλαγή του µίγµατος πωλήσεων τόσο σε επίπεδο προιοντικό όσο και καναλιών διάθεσης δηλαδή Ελλάδος και εξωτερικού.  
 
Τα Λειτουργικά προ αποσβέσεων έξοδα (∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιάθεσης)  του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα 22.707χιλ ευρώ το 2010 από 
21.274χιλ ευρώ το 2009, αυξηµένα κατά 1.433χιλ ευρώ ή 6,7%, Για συγκρίσιµους λόγους, εάν αφαιρέσουµε από το 2010 τα µεγέθη της 
MILGAUSS, εταιρεία η οποία ενσωµατώθηκε στον Όµιλο το τέταρτο τρίµηνο του 2009, τα αντίστοιχα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου µειώθηκαν 
κατά 3,2%, στα 19.407 χιλ ευρώ το 2010 από 20.056χιλ ευρώ το 2009, αποτέλεσµα των προσπαθειών της διοίκησης για µείωση του λειτουργικού 
κόστους.  
 
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ακολουθώντας την αναλογική µείωση των πωλήσεων, ανήλθαν στα 8.346χιλ ευρώ 
την οικονοµική χρήση του 2010 έναντι  9.805χιλ ευρώ το 2009, µειωµένα κατά 14,9%, λόγω των αυξηµένων εξόδων διαφήµισης για την 
υποστήριξη της επικοινωνίας της µάρκας, καθώς και της επίδρασης της ενοποίησης της MILGAUSS. 
 
Οι Αποσβέσεις διαµορφώθηκαν στα 3.072χιλ ευρώ το 2010 από 2.400 χιλ. ευρώ το 2009, αυξηµένες κατά 28,0% αποτέλεσµα της αύξησης του 
εµπορικού εξοπλισµού όπως προωθητικά στάντς για λόγους ανανέωσης της µάρκας.  
 
Τα Κέρδη προ Φόρων διαµορφώθηκαν στα 2.694χιλ ευρώ το 2010 από 5.030χιλ ευρώ το 2009, µειωµένα κατά 46,4%, επηρεασµένα από τα 
έξοδα διάθεσης, τις αυξηµένες αποσβέσεις και την ενοποίηση της MILGAUSS. 
  
Τα Κέρδη µετά από Φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και προ της έκτακτης εισφοράς ύψους 459χιλ ευρώ, προκειµένου να τοποθετηθούν 
σε συγκρίσιµη βάση µε την αντίστοιχη περίοδο, διαµορφώθηκαν στα 2.312χιλ ευρώ από 3.878χιλ ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας µείωση της 
τάξεως του 40,4%, λόγω των επενδύσεων στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία στα προηγούµενα έτη και τα αυξηµένα  έξοδα υποστήριξης της 
αγοράς της Αµερικής για την ολοκλήρωση της µεταβατικής περιόδου µέχρι την έναρξη υποστήριξης της αγοράς από την J&J. 
 
Τα Κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν στα €0,16 ανά µετοχή από στα €0,31 ανά µετοχή, µειωµένο κατά 48,3%. 
 
Τέλος, οι λειτουργικές ροές ανήλθαν θετικές στα 6.888χιλ ευρώ το 2010 αποτέλεσµα των προσπαθειών αποτελεσµατικότερης διαχείρισης του 
κεφαλαίου κίνησης από την διοίκηση της εταιρείας. 
 
 
Χρηµατοοικονοµικοί  δείκτες επιδόσεων του Οµίλου            
 
Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου διαµορφώθηκαν το 2010 σε σύγκριση µε το 2009, ως εξής: 
 
- Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε στο 9,6% από 16,5%, µειωµένος κατά 6,9 µονάδες βάσης, λόγω της µείωσης 
της καθαρής κερδοφορίας µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας. 
 
-Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκε στις 2,7 φορές το 2010 από 2,3 φορές το 2009, λόγω της µειωµένης 
συνολικής καθαρής θέσης αποτέλεσµα της επίδρασης από την αλλαγή της ενοποίησης της MILGAUSS. 
 
-Ο δείκτης ∆ανειακών Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια, ανήλθε στις 1,8 φορές το 2010 από 1,4 φορές το 2009, αποτέλεσµα των 
αυξηµένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης, προκειµένου ο  Όµιλος να υποστηρίξει την επικοινωνία της µάρκας και της µειωµένης συνολικής 
καθαρής θέσης αποτέλεσµα της επίδρασης από την αλλαγή της ενοποίησης της MILGAUSS. 
 
- Ο δείκτης Γενικής ρευστότητας κατήλθε στις 1,4 φορές το 2010 από 1,8 φορές το 2009, κυρίως λόγω των αυξηµένων δανειακών αναγκών 
για διαφηµιστικούς λόγους. 
 
-Το περιθώριο της  προ φόρων κερδοφορίας διαµορφώθηκε στα 6,1% το 2010 από 10,0% το 2009, µειωµένος κατά 3,9 µονάδες βάσης, 
λόγω των αυξηµένων εξόδων διαφήµισης και αποσβέσεων, για λόγους τους οποίους έχουµε ήδη αναλύσει παραπάνω. 
 
 
 
(β) Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα  στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως  
Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της χρήσης 2010, καθώς και οι επιδράσεις τους στις οικονοµικές καταστάσεις 
είναι  οι εξής: 
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i) Ολοκλήρωση του µεταβατικού σταδίου σε σχέση µε την συµφωνία Johnson & Johnson για τις αγορές της Βόρειας και Λατινικής 
Αµερικής 
 
Τµήµα της συµφωνίας που υπογράφηκε το ∆ τρίµηνο του 2009 µε την J&J για την Βόρεια Αµερική, αποτελεί η ύπαρξη µιας µεταβατικής περιόδου, 
διάρκειας µέχρι τις αρχές του 2011. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Όµιλος µέσω της συµµετοχής του στην MILGAUSS θα διανέµει τα 
προϊόντα του στην εν λόγω περιοχή µέσω της εταιρείας, «Korres North America Ltd». 
 
Η οικονοµική συµφωνία περιλάµβανε µια αρχική αµοιβή ύψους $ 7,25 εκατ. δολ. για την Βόρεια Αµερική και $ 1,3 εκατ. δολ για την Λατινική 
Αµερική καθώς και ένα συνεχές πρόγραµµα απόδοσης δικαιωµάτων (royalties) επί των πωλήσεων των προϊόντων σήµατος «Κορρές» στις 
συγκεκριµένες περιοχές , από το 2011 έως και το 2019. Η  συµφωνία για την Βόρεια Αµερική, κατά τη µεταβατική περίοδο, δεν αναµένεται να έχει 
σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας, καθώς η αρχική αµοιβή θα καλύψει το κόστος υποστήριξης της µάρκας στη Βόρεια Αµερική 
στην εν λόγω περίοδο, καθώς και τη λήξη της συνεργασίας του Οµίλου µε τον υφιστάµενο διανοµέα. Σε ότι αφορά τα δικαιώµατα (royalties) τα 
οποία θα αποδίδονται στην «Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα» από το 2011 έως και το 2019, το συµφωνηµένο ελάχιστο ύψος αυτών για την 
περίοδο 2011 έως και 2014 θα ανέλθει στα $ 10,25 εκατ. δολ. για την Βόρεια Αµερική και $4,7εκατ. δολ. για την Λατινική Αµερική. Μετά το 2011, 
η συµφωνία αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας, η οποία δεν µπορεί να εκτιµηθεί επακριβώς καθώς θα 
εξαρτηθεί από την µελλοντική πορεία των πωλήσεων στη συγκεκριµένη περιοχή. 
 
ii) Τερµατισµός της συγχώνευσης της Φάρµακον Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε. 
 
Η Εταιρεία, βάσει νέας απόφασης του ∆.Σ. της εταιρείας µε ηµεροµηνία 18/02/2010 ανακοίνωσε στις 18/2/2010 ότι αποφάσισε να αναστείλει τη 
συγχώνευση της θυγατρικής της εταιρείας «Φάρµακον Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε» όπως αυτή είχε πρότερα ανακοινωθεί µε την προηγούµενη 
απόφαση του ∆.Σ. της 30/7/2009, καθώς δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη, δεδοµένου ότι ήδη η Κορρές Α.Ε. ενσωµατώνοντας κεντρικά το σύνολο 
των υποστηρικτικών λειτουργιών της Β.Ελλάδος και εξυπηρετώντας το σύνολο του πελατολογίου ολόκληρης της Ελλάδος από το κέντρο διανοµής 
της στα Οινόφυτα, έχει ήδη αποκτήσει τα οικονοµικά οφέλη που θα προέκυπταν από την ενσωµάτωση της θυγατρικής της 
 
 
 
 
 (γ) Εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά την επόµενη χρήση  
 

Το 2011 προβλέπεται µια πολύ δύσκολη χρονιά για την Ελληνική οικονοµία, µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον να αποτελεί τον κύριο 
αποσταθεροποιητικό παράγοντα για την χώρα. Στα πλαίσια αυτής της ασταθούς και ευµετάβλητης οικονοµικής κατάστασης, ο Όµιλος καλείται να 
ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα και να εκµεταλλευτεί τις νέες συνθήκες αγοράς, εντείνοντας τις προωθητικές του ενέργειες στις στρατηγικές νέες 
σειρές τις οποίες λάνσαρε το 2010, εστιάζοντας παράλληλα στην µείωση του κόστους παραγωγής και στην παραγωγή θετικών ταµειακών ροών. 
Πιο συγκεκριµένα: 
 

� Στην Ελληνική αγορά, ο Όµιλος κατά την διάρκεια του 2010 έδωσε έµφαση στην ανανέωση της εικόνας του στο βασικό κανάλι 
διανοµής, τα φαρµακεία, ανανεώνοντας τον τρόπο προβολής της µάρκας αποκτώντας έτσι µια εναρµονισµένη εικόνα στο σηµείο 
προβολής. Παράλληλα η Εταιρεία ολοκλήρωσε κατά την διάρκεια του 2010 µια συστηµατική προσέγγιση σε πανελλαδικό επίπεδο του εν 
λόγω δικτύου µέσα από ολοήµερα εκπαιδευτικά σεµινάρια για τα προϊόντα του Οµίλου και τις νέες µεθόδους εκχύλισης, στις 
παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα. Έχοντας στήσει λοιπόν τις σωστές βάσεις από πλευράς προβολής και ενηµέρωσης θα 
συνεχίσει να στοχεύει στην οργανική ανάπτυξη από τις υφιστάµενες κατηγορίες προϊόντων και από την µεγάλη έµφαση που θα δοθεί 
στις νέες σειρές όπως είναι η σειρά προσώπου για την αντιγήρανση «Κερσετίνη και Βελανιδιά».  Συγκεκριµένα ο Όµιλος θα υποστηρίξει 
την συγκεκριµένη σειρά καθώς επίσης και τις νέες βαφές-προϊόντα στα οποία η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στο φαρµακείο. Στα 
προϊόντα µακιγιάζ, ο Όµιλος θα συνεχίσει να εισάγει νέες προιοντικές υποκατηγορίες όπως βερνίκια νυχιών, lip butter και να 
πραγµατοποιεί επαναλανσάρισµα κατηγοριών όπως σκιές προσώπου στοχεύοντας στην περαιτέρω αύξηση του µεριδίου του και της 
αναγνωρισιµότητάς του. Παράλληλα θα συνεχίσει η επένδυση στην διαφηµιστική προβολή των στρατηγικών του κατηγοριών προσώπου 
και βαφών που θα βοηθήσει συνολικά την εικόνα της µάρκας.  
 

� Στις αγορές του εξωτερικού, η στρατηγική εστίασης θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για τον Όµιλο. Στην αγορά της Αµερικής, 
φτάνει στην ολοκλήρωση της µεταβατικής περιόδου που προβλεπόταν στην συµφωνία παροχής άδειας χρήσεως των προϊόντων στην 
«Johnson & Johnson» για την διανοµή τους στην συγκεκριµένη αγορά, και έτσι από το τέλος του Β τριµήνου του 2011 αναλαµβάνει εξ 
ολοκλήρου η «Johnson & Johnson» - την διανοµή, διαφηµιστική υποστήριξη και την ανάπτυξη της παρουσίας της µάρκας στα 
υφιστάµενα και νέα δίκτυα διανοµής. Στις υπόλοιπες αγορές-στόχοι όπως είναι η Γερµανία, και η Ισπανία, ο Όµιλος στοχεύει στην 
ενδυνάµωση της παρουσίας τόσο στα υφιστάµενα ηµιεπιλεκτικά κανάλια διανοµής όσο και µε την τοποθέτηση της µάρκας Κορρές στο 
κανάλι διάθεσης µέσω φαρµακείου που αποτελεί τον πλέον κατάλληλο χώρο προβολής της µάρκας όπως έχει αποδειχθεί και στην 
Ελλάδα. Ήδη το 2010 στην Γερµανία, η οποία αποτελεί µια δύσκολη και πολύ ανταγωνιστική αγορά, µε την κατανάλωση του φυσικού 
καλλυντικού σε υψηλά επίπεδα, η εταιρεία µέσω της θυγατρικής του Οµίλου της «DISTRICT TWO» παρουσίασε πολύ µεγάλη ανάπτυξη 
πωλήσεων κατά το 2010 έχοντας αντίστοιχη προοπτική και για 2011 καθώς συνεχίζεται η τηλεοπτική διαφηµιστική προβολή της µάρκας 
που ξεκίνησε κατά το Β εξάµηνο του 2010 µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Παράλληλα οι δραστηριότητες του εξωτερικού ενισχύονται και 
σε άλλες αγορές, χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι στις αρχές του 2011 θα διατίθεται η µάρκα ΚΟΡΡΕΣ µέσω της αλυσίδας 
καταστηµάτων L’Etoile στην αγορά της Ρωσίας.    

 
� Η Έρευνα και Ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την δηµιουργία νέων προϊόντων, ως ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα,  θα συνεχίσουν να 

αποτελούν προτεραιότητα για την εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της µονάδας εκχύλισης στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα 
Οινόφυτα και την περαιτέρω ενδυνάµωση των συνεργασιών της µε τοπικούς παραγωγούς, η Κορρές Α.Ε. έχει την δυνατότητα να 
αντικαταστήσει ένα σηµαντικό µέρος των εκχυλισµάτων (πρώτες ύλες για τα προϊόντα) µε δικά της από την Ελληνική χλωρίδα, 
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προσδίδοντας έτσι στα προϊόντα της µεγαλύτερη αξία. Παράλληλα, η εταιρεία, αξιοποιώντας την Ελληνική Χλωρίδα και τα ενδηµικά 
φυτά-βότανα που ευδοκιµούν µόνο στην Ελλάδα, θα δηµιουργήσει µια νέα πηγή ανάπτυξης νέων προϊόντων. 

 
� Ο βέλτιστος χειρισµός της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα συνεχίσει να αποτελεί επίκεντρο των προσπαθειών της διοίκησης,  προκειµένου να 

επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση στον χειρισµό της παραγωγής και των  αποθεµάτων για την διατήρηση των αποθεµάτων  ασφαλείας που 
απαιτούνται για την λειτουργία της εταιρείας. Παράλληλα ο Όµιλος θα συνεχίσει να ακολουθεί αυστηρή πιστωτική πολιτική προς τους 
πελάτες Ελλάδος & Εξωτερικού προκειµένου να διασφαλιστεί η δυνατόν µικρότερη έκθεση σε τυχόν επισφάλεια.   

 
 
(δ) Επενδύσεις  του Οµίλου και της Εταιρείας – Έρευνα και ανάπτυξη – επέκταση δραστηριοτήτων . 

 
Η Έρευνα και Ανάπτυξη, ως ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της Εταιρείας, συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό τοµέα απορρόφησης κεφαλαίων. 
Την τρέχουσα οικονοµική χρήση, η συγκεκριµένη δραστηριότητα προχώρησε στις παρακάτω καινοτόµες ενέργειες: 
 

� Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς ιστορικά σηµαντικό ποσοστό της ανάπτυξης των πωλήσεων προέρχεται από νέα προϊόντα. Σε 
αυτή την κατεύθυνση κατά την διάρκεια του 2011 θα έχουµε το επαναλανσάρισµα της σειράς των αντηλιακών µε ποιο εµπλουτισµένη 
γκάµα και προσαρµοσµένη στις νέες ανάγκες. Παράλληλα θα συνεχίσει η ανάπτυξη υποκατηγοριών στην κατηγορία της αντιγήρανσης 
ενισχύοντας την δυναµική παρουσία στα φαρµακεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό της σειράς προϊόντων προσώπου «Κερσετίνη και 
Βελανιδιά», βασισµένη στη βραβευµένη µε Nobel χηµείας ανακάλυψη του πρωτεασώµατος, και ‘µεταφράζοντας’ για πρώτη φορά 
παγκοσµίως την έρευνα στον τοµέα Πρωτεάσωµα και Ανθρώπινη Γήρανση σε καλλυντικό προϊόν. Η συγκεκριµένη σειρά είναι 
αποτέλεσµα της πενταετούς έρευνας του τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας σε συνεργασία µε το  Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 
και το Πανεπιστήµιο των Αθηνών. Φυσικά και στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως των µαλλιών και του σώµατος ο Όµιλος βρίσκεται σε 
φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων τα αποτελέσµατα των οποίων θα τα δούµε κατά την διάρκεια του 2011 και τις επόµενες χρονιές. 
 

� Νέες καινοτόµες µεθόδους εκχύλισης σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο των Αθηνών, αξιοποιώντας τις µοναδικές ιδιότητες των 
βοτάνων της Ελληνικής Χλωρίδας και αποκτώντας νέα σηµαντική πηγή ιδεών για καινοτόµα προϊόντα. Συγκεκριµένα το τµήµα Έρευνας 
και Ανάπτυξης της εταιρείας σε συνεργασία µε το Εργαστήριο   Βιολογικής  Γεωργίας της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, προχώρησε στην 
χαρτογράφηση της Ελληνικής Χλωρίδας, εντοπίζοντας ποιες είναι οι καταλληλότερες περιοχές για το κάθε βότανο λαµβάνοντας υπόψη 
τις κλιµατολογικές και εδαφικές συνθήκες καθώς και άλλους παράγοντες. Εν συνεχεία η εταιρεία υποστηρίζοντας τεχνολογικά τοπικούς 
καλλιεργητές συµφώνησε για συγκεκριµένες ποσότητες βοτάνων, τις οποίες θα χρησιµοποιεί για εκχύλιση στην νέα πρότυπη 
περιβαλλοντικά µονάδα οργανικών εκχυλίσεων  που δηµιούργησε στις παραγωγικές τις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα. Με αυτό τρόπο η 
εταιρεία σταδιακά θα αρχίσει να αντικαθιστά ένα µέρος των πρώτων υλών της µε τις ιδιοπαραγώµενες υψηλών προδιαγραφών, 
αυξάνοντας περαιτέρω την αξία των προϊόντων της. 

  
Σε ότι αφορά τα καταστήµατα Κορρές, συνέχισαν να αποτελούν σηµαντικό µέσο επικοινωνίας της µάρκας Κορρές. Συγκεκριµένα η εταιρεία µέσω 
των διανοµέων της άνοιξε νέα καταστήµατα σε διάφορες πόλεις όπως στη Σόφια, στην Αγ. Πετρούπολη, στη Μπρατισλάβα, στο Ντουµπάι, στη 
Σιγκαπούρη (2), και στην Ελλάδα,  στη Θεσσαλονίκη το πρώτο κατάστηµα, φθάνοντας συνολικά στο τέλος του 2010 τα 27 καταστήµατα στο 
κόσµο (5 στην Ελλάδα και 22 στο εξωτερικό).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ε) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες της χρήσης 2010 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς (κυρίως συναλλαγµατικό και επιτοκιακό), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που 
χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά. 
 
Αναφορικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που συνδέονται µε την µεταβλητότητα της αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, ο Όµιλος εκτίθεται κυρίως: 
�  στον κίνδυνο επιτοκίων, λόγω της ύπαρξης των υποχρεώσεων δανείων µε κυµαινόµενο επιτόκιο (κυρίως επί του Euribor) 
�  στον συναλλαγµατικό κίνδυνο, λόγω των επενδύσεων του Οµίλου στις Η.Π.Α. και παράλληλα της έντονης µεταβλητότητας που παρατηρείται 
στην ισοτιµία Ευρώ/USD.   
 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η ∆ιοίκηση και τα εντεταλµένα στελέχη αυτής, διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές 
που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως: 
� µεριµνά ώστε να υφίσταται επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα του Οµίλου.  
� καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων και της προσαρµογής της αξίας και των 
προβλέψεων αυτών. 
� εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των οποίων εκτιµάται 
και ποσοτικά η έκθεση του Οµίλου στους κινδύνους αυτούς 
� µελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηµατοοικονοµικών µέσων ή εργαλείων αντιστάθµισης των κινδύνων. 
 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2010                                                                                                          
Κονδύλια σε Ευρώ                                                        

 
 

 

 7 

Η έκθεση του Οµίλου στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό κίνδυνο,  ήταν λιγότερο σηµαντικοί κατά την περίοδο εκπόνησης των οικονοµικών 
καταστάσεων, αλλά είναι βέβαια κίνδυνοι εξαρτώµενοι στο µέλλον από τους κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον 
του Οµίλου και της προοπτικές της ελληνικής και παγκόσµιας αγοράς.  
 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει ειδικές δικλείδες 
ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.  
 

Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο σηµειώνεται ότι, οι πωλήσεις χονδρικής του Οµίλου γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό 
πιστώσεων και µε πολύ µεγάλη διασπορά στα υπόλοιπά τους. Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων αφορά σε πωλήσεις προς φαρµακεία. Η 
πολιτική του Οµίλου είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες.  

Αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες 
ρευστότητάς µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και των 
ταµειακών εκροών από την καθηµερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, 
εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση). Ο Όµιλος διατηρεί µετρητά και υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 
ρευστότητας για διάστηµα έως 30 ηµερών.  

Ευρύτερα, ο Όµιλος εκτίθεται στους κινδύνους που απορρέουν από µε τη γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την 
ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά. Στα πλαίσια αυτής της ασταθούς και ευµετάβλητης οικονοµικής κατάστασης, ο Όµιλος έχει κάνει τις 
ενδεδειγµένες ενέργειες προκειµένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα και να εκµεταλλευτεί τις νέες συνθήκες αγοράς. Οι εν λόγω ενέργειες 
αναπτύσσονται παραπάνω στην παρ.(δ) της παρούσας έκθεσής µας.  

 
 
(στ) Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Οι συνδεόµενες µε τον Όµιλο εταιρείες κατά την έννοια του ∆ΛΠ. 24, εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Επωνυµία Έδρα Κύρια δραστηριότητα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Μέθοδος 

Ενοποίησης 
Σχέση 

συµµετοχής 

Κορρές Α.Ε. - Φυσικά 
Προϊόντα 

Ελλάδα 
Παραγωγή και εµπορία καλλυντικών, 
φαρµακευτικών και οµοιοπαθητικών 
προϊόντων 

Μητρική - - 

Κίνγκς εντ Κουήνς 
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε 

Ελλάδα Εµπορία καλλυντικών 100,00% Ολική Άµεση 

Κορρές Οµοιοπαθητικά 
Α.Ε. 

Ελλάδα Εµπορία οµοιοπαθητικών προϊόντων 100,00% Ολική Άµεση 

Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. Ελλάδα 
Εµπορία και διανοµή φυτικών 
εκχυλισµάτων  

60,00% Ολική Άµεση 

District Two Gmbh Γερµανία 
Εµπορία καλλυντικών, 
φαρµακευτικών και οµοιοπαθητικών 
προϊόντων 

50,00% Ολική Άµεση 

Φάρµακον Βορείου 
Ελλάδας A.E.Β.Ε. 

Ελλάδα 
Εµπορία καλλυντικών, 
φαρµακευτικών και οµοιοπαθητικών 
προϊόντων 

100,00% Ολική Άµεση 

Προϊόντα Κρόκου 
Κοζάνης ΑΕΒΕ 

Ελλάδα 
Παραγωγή και εµπορία προϊόντων µε 
χρήση κρόκου 

45,00% 
Καθαρή 
Θέση 

Άµεση 

Milgauss Limited Κύπρος  Επενδυτική δραστηριότητα 16,70% 
Καθαρή 
Θέση 

Άµεση 

Korres North America 
Ltd 

ΗΠΑ Εµπορία καλλυντικών προϊόντων 16,70% 
Καθαρή 
Θέση 

Έµµεση 

Korres Retail UK 
Limited 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Εµπορία καλλυντικών προϊόντων 50,00% 
Καθαρή 
Θέση 

Άµεση 

     

 
Συνοπτικά οι συναλλαγές τις εταιρείας µε τις παραπάνω αναφερθείσες εταιρείες παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Εταιρεία 

Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

     
Θυγατρικές 

    
Κίνγκς εντ Κουήνς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε 527.892 179.265 2.524.288 106.076 

Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. 38.965 0 6.608 165 

Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. 9.470 100.000 26.486 0 

District Two Gmbh 655.996 71.449 2.231.911 71.449 

Φάρµακον Βορείου Ελλάδας A.E.Β.Ε. 0 382.420 311 471.062 

Σύνολο 1.232.323 733.135 4.789.604 648.752 

Συγγενής 
    

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ 35.378 31.834 237.248 35.291 

Milgauss Ltd 5.412.320 48.817 1.647.435 
 

Korres Retail UK Ltd 0 
 

22.078 
 

Σύνολο 5.447.698 80.651 1.906.760 35.291   

  

  
Σε σχέση µε τις συναλλαγές που εκτελούνται µεταξύ των ανωτέρω εταιρειών και της Μητρικής η κατάσταση είναι η ακόλουθη: 
Α. Η Κίνγκς εντ Κουήνς αγοράζει σχεδόν αποκλειστικά από την ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. τα καλλυντικά προϊόντα τα οποία εµπορεύεται. 
Β. Η Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο του φαρµακείων πωλώντας οµοιοπαθητικά σκευάσµατα που αγοράζει τόσο από την 
ΚΟΡΡΕΣ όσο και από τρίτους προµηθευτές  
Γ. Η Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. παραµένει ακόµη ανενεργή καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της µελέτης που αφορά την διάθεση σε τρίτους των 
παραγόµενων εκχυλισµάτων βοτάνων. 
∆. Σε σχέση µε την District Two η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των καλλυντικών στην αγορά της Γερµανίας και περίπου το 70% του 
τζίρου της πραγµατοποιείται από τα προϊόντα που αγοράζει από την ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. 
Ε. Η Φάρµακον Βορείου Ελλάδος που αποκτήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του 2008 αποτελούσε τον διανοµέα της εταιρείας στην Β.Ε. και κατά 
συνέπεια η δραστηριότητα της είναι η εξυπηρέτηση του δικτύου της Βόρειας Ελλάδος. Η συγκεκριµένη εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης 
και προώθησης πωλήσεων στην Βόρεια Ελλάδα.  
Ζ. Η Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ενοποιείται στην Καθαρή Θέση της Μητρικής καθώς το ποσοστό συµµετοχής της είναι 45%. Είναι η µόνη εταιρεία 
που δεν αγοράζει από την ΚΟΡΡΕΣ οποιασδήποτε µορφής προϊόντα καθώς το αντικείµενο της είναι παραγωγή προϊόντων µε βάση τον Κρόκο 
Κοζάνης. 
Η. Η Milgauss µέσω της θυγατρικής της Korres North America Ltd. αποτελεί τον διανοµέα του Οµίλου (προϊόντα σήµατος Korres και  Kings & 
Queens) στην Βόρεια Αµερική µέχρι να ενεργοποιηθεί η συµφωνία µε την  Johnson & Johnson).    

  
 
 
(ζ) Πληροφορίες βάσει του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007. 
 
(α) ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου  
Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ  € 4.504.500  διαιρούµενο σε 11.550.000 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,39 έκαστη   
 
Με βάση το µετοχολόγιο της 31 ∆εκεµβρίου 2010, η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:  

Μέτοχος 
Αριθµός 
Μετοχών % 

Αριθµός 
∆ικαιωµάτων ψήφου 

(άµεσα) 
Αριθµός ∆ικαιωµάτων 

ψήφου (Έµµεσα)* % 

Κορρές Γεώργιος του Νικολάου 4.651.025 40,2 4.651.025 1.260.750 51,18 

Φιλίππου Ελένη του Ιωάννη 647.250 5,6 647.250 0 0 

Μέτοχοι  < του 5% 6.251.725 54,1 6.251.725 - 48,82 

Σύνολο 11.550.000 100 11.550.000  100 
*Οι αριθµοί που τίθενται στη συγκεκριµένη στήλη, απεικονίζουν τα δικαιώµατα ψήφου που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ότι ασκούνται 
µέσω πληρεξουσίων. 
 
Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες µετοχών. Τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις µετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920. 
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Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται στην Επεξηγηµατική Έκθεση, που περιλαµβάνεται στην παρούσα Έκθεση στην ενότητα Η. 
 
(β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας. 
∆εν υπάρχουν περιορισµοί στο δικαίωµα µεταβίβασης µετοχών της Εταιρείας που να είναι γνωστοί σε αυτήν.  
 
(γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.  
Την 17 Μαρτίου 2011, ο κος Γεώργιος Κορρές κατείχε ποσοστό 40,2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επίσης η Ελένη Φιλίππου κατά 
την 17 Μαρτίου 2011 κατέχει ποσοστό 5,6% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
∆εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι, που να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. και 
τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρεία. 
Σηµειώνεται ότι, α) η ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας MEDITERRA Α.Ε. µε ποσοστό 5,13% στα πλαίσια εισόδου 
της δεύτερης στην εναλλακτική αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και  
 
(δ) Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  
 
(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου - Προθεσµίες άσκησης σχετικών δικαιωµάτων 
∆εν υπάρχουν περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου των µετοχών της εταιρείας οι οποίοι είναι γνωστοί στην Εταιρεία.  
 
 (στ) Κανόνες διορισµού / αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον 
Κ.Ν.2190/1920. 
 
∆εν υφίστανται διαφοροποιήσεις από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν.2190/1920.  
 
 
(θ) Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν 
δηµόσιας πρότασης. 
Οι µόνες συµφωνίες στις οποίες υπάρχει αναφορά πρόωρης λύσης τους είναι: 
1) Στην «Συµφωνία χρήσης σήµατος» που έχει υπογραφεί µεταξύ της ΚΟΡΡΕΣ και της Johnson & Johnson. Συγκεκριµένα προβλέπεται στην 
σύµβαση η δυνατότητα πρόωρης άσκησης του δικαιώµατος αγοράς των σηµάτων για τις αγορές της Βόρειας και Λατινικής Αµερικής σε 
περίπτωση που ο βασικός µέτοχος παύσει να ορίζει την διοίκηση της εταιρείας.   
2) Στο κοινοπρακτικό οµολογιακό ∆άνειο ύψους € 27.500 χιλ. που έχει συνάψει η εταιρεία στις 09/10/09 όπου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται ως γεγονότα καταγγελίας οι παρακάτω περιπτώσεις:  
α) εάν ο Εγγυητής και βασικός µέτοχος παύσει αµέσως ή εµµέσως να ασκεί την πραγµατική διοίκηση του Εκδότη καθ’ όλη την ∆ιάρκεια του 
∆ανείου   
β) εάν ο Εγγυητής και βασικός µέτοχος παύσει για οιονδήποτε λόγο να έχει  και να ασκεί  καθ’ όλη την διάρκεια του δανείου,  δικαιώµατα 
ψήφου επί µετοχών  του Εκδότη που να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) επί του εκάστοτε 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη 
  
(ι) Συµφωνίες αποζηµίωσης µελών ∆.Σ. ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού θητείας / 
απασχόλησης λόγω δηµόσιας πρότασης 
∆εν υφίστανται. 
 
(κ) Μέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων του ισολογισµού, καθώς και οι µέθοδοι 
υπολογισµού των προβλέψεων. 
Για το παραπάνω γίνεται αναφορά  στις ενότητες 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,3.12 και 3.20 στις Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010. 
 
 
(η) Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες βάσει του  
άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3556/2007.   
 
Κατά την περίοδο 1/1/2010 µέχρι και σήµερα δεν έχουν σηµειωθεί µεταβολές, κατά συνέπεια δεν υφίστανται πληροφορίες που σύµφωνα µε 
το άρθρο 4§8 του Ν. 3556/2007, πρέπει να τεθούν υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
 
 
 
 
(θ) Στοιχεία µετοχής – Μερισµατική Πολιτική   
 
Το κλείσιµο της τιµής της µετοχής της Κορρές  στις 31.12.2010 ήταν Ευρώ  4,15  ήτοι  40,7%  χαµηλότερη έναντι της τιµής κλεισίµατος στις 
31.12.2009. Στο υψηλό έτους η τιµή της µετοχής έφτασε τα Ευρώ  7,5 (02/02/2010) και στο χαµηλό έτους τα Ευρώ 4,0 (02/12/2010). Η µέση 
τιµή της µετοχής σταθµισµένη µε τον ηµερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) διαµορφώθηκε σε Ευρώ 4,93 που αντιστοιχεί 
σε κεφαλαιοποίηση Εταιρίας Ευρώ 56,9 εκατ. Η κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας στις 31.12.2010 ανήλθε σε Ευρώ 47,9 εκατ. 
 
Κατά µέσο όρο διακινήθηκαν 3.267,1  µετοχές ηµερησίως που αντιστοιχεί σε 0,03% επί του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρίας. Η µέση 
ηµερήσια αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε Ευρώ 16.092. Συνολικά το 2010 διακινήθηκαν 813.513 µετοχές που αντιστοιχεί σε 7,0% επί του 
συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρίας. 
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Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δε θα προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος. 
 
 
 
(ι) Στοιχεία και πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέµατα 
 
 
 
H εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε έχει αναπτύξει και τηρεί ένα ενοποιηµένο σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και είναι 
πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα ακόλουθα πρότυπα: 
 
1.ISO 9001:2008, για τον σχεδιασµό ,την ανάπτυξη και παραγωγή καλλυντικών προϊόντων. Αποθήκευση, προώθηση και εµπορία καλλυντικών 
προϊόντων και τροφίµων. Φορέας πιστοποίησης BUREAU VERITAS INTERNATIONAL. 
 
2.ISO 14001:2001, για τον σχεδιασµό ,την ανάπτυξη και την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων. Φορέας πιστοποίησης BUREAU VERITAS 
INTERNATIONAL. 
 
3. ∆ιεθνές πρότυπο για την παραγωγή και διακίνηση φυσικών και βιολογικών καλλυντικών. Φορέας πιστοποίησης ECOCERT. 
 
4. ∆ιεθνές πρότυπο για την παράγωγη και διακίνηση βιολογικών τροφίµων. Φορέας πιστοποίησης ∆ΗΩ . 
 
5. EFQM (European Foundation for Quality Management) standard. 1ο  Επίπεδο «∆έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία». Φορέας πιστοποίησης 
ΕΕ∆Ε. 
 
 
Σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό αυτό διαµορφώθηκε στις 31/12/2010 στα 257 άτοµα σε επίπεδο Οµίλου µε 226 άτοµα στην εταιρεία. 
Τα αντίστοιχα µεγέθη το 2009 ήταν 302 άτοµα στον Όµιλο και 245 στην εταιρεία. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως: 
 
1. Εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 11ης Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2010 – 31η ∆εκεµβρίου 2010) µετά των επί αυτών εκθέσεων 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.  
 
2. Εγκρίνετε την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε την διανοµή εταιρικών κερδών.  
 
3. Απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της 10ης Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 – 31η ∆εκεµβρίου 2009), 

σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό. 
 
4. Επικυρώσετε τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 11η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 – 31η ∆εκεµβρίου 2010) 

και προεγκρίνετε τις αντίστοιχες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα 12η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 – 31η ∆εκεµβρίου 
2011). 

 
5. Εκλέξετε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών για την 11η εταιρική χρήση (1η 

Ιανουαρίου 2010 – 31η ∆εκεµβρίου 2010) 
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∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Γενικά 

 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών µε βάση το οποίο επιδιώκεται η επαρκής οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος 

µιας επιχείρησης, µε µακροπρόθεσµο στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννοµων συµφερόντων όλων όσων 

συνδέονται µε αυτήν. 

 

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόµος 

3016/2002, που επιβάλλει τη συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα ∆Σ των ελληνικών εισηγµένων εταιρειών, 

τη θέσπιση και τη λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων 

νοµοθετικών πράξεων ενσωµάτωσαν στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες 

εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόµος 3693/2008, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µιας εταιρείας, ο Νόµος 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα των 

µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Γενικής τους Συνέλευσης 

και ο Νόµος 3873/2010, που ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2006/46/ΕΚ  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, περί  ετησίων  και  

ενοποιηµένων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες χώρες, ο Νόµος περί 

ανωνύµων εταιρειών (Ν. 2190/1920, τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις παραπάνω διατάξεις) περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες 

διακυβέρνησής τους. 
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1. Οικειοθελής Συµµόρφωση της Εταιρείας προς τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

 

Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων οι οποίες 

αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο 

Κώδικα. 

 

Κατά το παρόν χρονικό στάδιο η Εταιρεία µας βρίσκεται σε φάση ουσιαστικής και ενδελεχούς επεξεργασίας, ανάπτυξης και διαµόρφωσης ενός 

Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος θεσπίζει και υιοθετεί πρότυπα και κανόνες βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης στις οποίες θα 

υπάγεται και θα ακολουθεί πιστά εφεξής η Εταιρεία. 

 

Το σχετικό τυπικό κείµενο του Κώδικα, όπως αυτό οριστικοποιηθεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενώ θα υπάρξει και σχετική 

ανακοίνωση της Εταιρείας. Μέχρι το συγκεκριµένο χρονικό σηµείο η παραποµπή σε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης θα αναφέρεται στον 

Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες. 

 

Κατά συνέπεια, έως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω εργασίας, η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες (καλούµενος εφεξής 

«Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf 
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2. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολογήσεις 

 

Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008)  

οι οποίες  διαµορφώνουν  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από 

Εταιρεία, οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. 

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην 

όµως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µια σειρά από επιπλέον (πέρα των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές. Σε σχέση µε τις εν 

λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται  κατά την παρούσα χρονική στιγµή ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της 

περιπτώσεως της µη εφαρµογής),για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν 

αυτές. Σχετική αναφορά για την µη εφαρµογή ορισµένων διατάξεων γίνεται και από τον ίδιο τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  (ΣΕΒ) για 

εταιρείες που δεν ανήκουν στον FTSE-20 και FTSE-40.  

Η Εταιρεία, κατά περίπτωση, αποκλίνει ή δεν εφαρµόζει στο σύνολό τους ορισµένες διατάξεις του Κώδικα οι οποίες επισηµαίνονται µε πλάγια 

γράµµατα. 

 

•  Αναφορικά µε το ρόλο και τις αρµοδιότητες του ∆Σ: 

 

α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων 

για εκλογή στο ∆Σ και προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆Σ όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων 

στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη. A.IΙ (1.2) 

 

•  Αναφορικά µε το µέγεθος και τη σύνθεση του ∆Σ: 

 

α) το ∆.Σ. δεν αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη, αλλά από τέσσερα (4) µέλη εκτελεστικά, δύο (2)  µέλη µη εκτελεστικά και 

ανεξάρτητα, ένα (1) µέλος είναι µη εκτελεστικό και εξαρτηµένο και η θητεία τους είναι τετραετής (4ετής), λήγουσα στις 05/05/2014. Με την 

συγκεκριµένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων ετών η αποτελεσµατική και παραγωγική λειτουργία του.  

A.II (2.2) 

 

•  Αναφορικά µε το ρόλο και τις απαιτούµενες ιδιότητες του Πρόεδρου του ∆Σ: 

 

α) δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ούτε  κρίνεται σκόπιµη ενόψει της 

οργανωτικής δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας η δηµιουργία της διάκρισης αυτής. A.IΙI (3.1) 

β) το ∆Σ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, αλλά εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, προκειµένου να 

διευκολυνθεί η εύρυθµη λειτουργία του ∆Σ και η επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Σχετική αναφορά ως προς την µη εφαρµογή από εταιρείες 

που δεν ανήκουν στον FTSE-20 και FTSE-40 περιλαµβάνεται και στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ. A.IΙI (3.3) 

 

•  Αναφορικά µε την ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆Σ: 

 

α) η µέγιστη θητεία των µελών του ∆Σ είναι τετραετής ώστε να µην υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ∆Σ σε συντοµότερο χρονικά διαστήµατα, 

γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση µε επιπλέον διατυπώσεις (νοµιµοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ) Α.V (5.1) 

β) η Εταιρεία δεν έχει κρίνει απαραίτητη την δηµιουργία επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων µελών του ∆Σ  

Α.V (5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) 

 

•  Αναφορικά µε την εν γένει λειτουργία του ∆Σ: 

 

α) δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ, καθώς οι διατάξεις του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας της εταιρείας 

αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ∆Σ Α.VI (6.1) 

β) το ∆Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα δράσης, το οποίο αναθεωρείται 

ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς η εταιρεία θεωρεί ότι η λειτουργία του ∆Σ καλύπτεται επαρκώς από τον υφιστάµενο Κανονισµό 

Λειτουργίας και τις σχετικές διατάξεις του. Επιπρόσθετα, η σύγκληση ∆Σ είναι ιδιαίτερα ευχερής, λόγω αντικειµενικών συνθηκών, όταν το 

επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος δράσεως Α.VI (6.1) 

γ) δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου του ∆Σ και των µη εκτελεστικών µελών του 

χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα 

αµοιβών είναι σαφώς καθορισµένα από τον υφιστάµενο Κανονισµό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση συζητείται παρουσία όλων των µελών του 

∆Σ Α.VI (6.5) 

ε) δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του ∆Σ αλλά και την διαρκή επαγγελµατική 

κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆Σ πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και 

αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες. Α.VI (6.6) 

στ) δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη για παροχή πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την 
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πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων. Ωστόσο, όλα τα αιτήµατα από οιοδήποτε τµήµα αναφορικά µε την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων 

εξετάζονται από την ∆ιοίκηση και εγκρίνονται ανά περίπτωση, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες Α.VI (6.9,6.10) 

 

•  Αναφορικά µε την αξιολόγηση του ∆Σ: 

 

α) Εκτός από την αξιολόγηση του ∆Σ, µέσω της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, το ∆Σ 

παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση. Επιπλέον των ανωτέρω, ήδη εξετάζεται η εισαγωγή 

συστήµατος αξιολόγησης του ∆Σ και των επιτροπών του. Α.VII (7.1 & 7.2). 

 

•  Αναφορικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου: 

 

Σύµφωνα και µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3016/2002, εφόσον στο ∆Σ της Εταιρείας δεν συµµετέχουν ως µέλη   εκπρόσωποι της µειοψηφίας 

των µετόχων, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ανεξάρτητων µελών κα για το λόγο αυτό στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του ∆Σ προβλέπονται 

δύο (2) ανεξάρτητα µέλη. ΒΙ (1.4) 

 

Η  Υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου  αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του ∆Σ, η οποία συστάθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 

18/02/2010. Για τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν και εφαρµόζονται όλα όσα αναφέρονται στα πλαίσια των διατάξεων του 

Ν.3693/2008 και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, χωρίς την ύπαρξη ειδικότερου κανονισµού λειτουργίας. Β.I (1.7). 

 

•  Αναφορικά µε το επίπεδο και τη διάρθρωση των αµοιβών: 

 

Οι αµοιβές του Προέδρου του ∆Σ και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου καθώς και των µελών του ∆Σ, εκτελεστικών και µη, για τη συµµετοχή τους 

στις συνεδριάσεις του ∆Σ και στις επιτροπές αυτού, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, σε συµφωνία πάντα µε τις διατάξεις του 

υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας της Εταιρείας. Γ.I (1.4). 

 

Στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ δεν προβλέπεται ότι το ∆Σ µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που 

έχει δοθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus  µόνο µετά την οριστική έγκριση και 

έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων Γ.I (1.3). 

 

•  Αναφορικά µε τη Γενική Συνέλευση των µετόχων: 

 

α) Κατά την σύγκληση και διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2011, η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλες τις διατάξεις του Ν.3884/2010 

και συνακόλουθα των αντιστοίχων προβλέψεων του Κώδικα, µε την επιφύλαξη των όσων ανωτέρω αναφέρονται σχετικά µε την εκλογή των 

µελών του ∆Σ. ∆.II (1.1). 

β) Όσον αφορά στην εφαρµογή της ειδικής πρακτικής της ηλεκτρονικής ψήφου ή της ψήφου δι’ αλληλογραφίας, η εφαρµογή της αναστέλλεται 

προσωρινά, εν αναµονή της έκδοσης σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται στο Ν.3884/2010. ∆.II (1.2). 
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3. Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης Επιπλέον των Προβλέψεων του Νόµου ή του Κώδικα 

 

Η Εταιρεία µέσα στα πλαίσια εφαρµογής ενός δοµηµένου και επαρκούς συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης, έχει εφαρµόσει συγκεκριµένες 

πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόµενων από τους σχετικούς νόµους (Κ.Ν. 

2190/1920 όπως ισχύει, 3016/2002 και 3693/2008). 

 

Συγκεκριµένα, η Εταιρεία εφαρµόζει τις εξής επιπλέον πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης: 

 

α) Η εταιρεία τηρεί, επικαιροποιηµένο και εγκεκριµένο από το ∆Σ, Κανονισµό Λειτουργίας, στον οποίο περιλαµβάνονται σαφείς αναφορές προς 

την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, τον ρόλο και την λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης καθώς και άλλα θέµατα που 

άπτονται της ορθής ∆ιοίκησης της Εταιρείας. Περιληπτικά οι περιοχές που καλύπτει ο εν λόγω Κανονισµός είναι, 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
1.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1.3. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ Σ’ 
ΑΥΤΟΝ 

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2.1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2.2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
3.1. (∆: Ε∆) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

3.1.1. (∆: Ε∆-1) Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
3.1.2. (∆:Ε∆-2) Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
3.1.3. (∆: Ε∆–3) Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
3.1.4. (∆: Ε∆–4) Εταιρικές Ανακοινώσεις και Εξυπηρέτηση Μετόχων 

3.2. (∆: Α∆) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
3.2.1. (∆: Α∆-1) Πολιτική Προσλήψεων – Αποχωρήσεων 
3.2.2. (∆: Α∆-2) Μισθοδοσία (Υπολογισµός – Καταβολή) 
3.2.3. (∆: Α∆-3) Εκπαίδευση Προσωπικού 
3.2.4. (∆: Α∆-4) Αξιολόγηση προσωπικού 
3.2.5. (∆: Α∆-5) Ωράριο Εργασίας 
3.2.6. (∆: Α∆-6) Άδειες – Απουσίες 
3.2.7. (∆: Α∆–7) Πολιτική παροχών 

3.3. (∆: ΟΙ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
3.3.1. (∆: ΟΙ–1) Κατάρτιση Οικονοµικών Καταστάσεων 
3.3.2. (∆: ΟΙ–2) Λογιστική ενηµέρωση 
3.3.3. (∆: ΟΙ–3) Θεώρηση, εκτύπωση & αρχειοθέτηση βιβλίων 
3.3.4. (∆: ΟΙ–4) Συµπλήρωση, έκδοση και υποβολή δηλώσεων 
3.3.5. (∆: ΟΙ–5) Συµφωνίες Υπολοίπων 
3.3.6. (∆: ΟΙ–6) Χρηµατοδότηση 
3.3.7. (∆: OI–7) Πιστωτική πολιτική της εταιρείας 

 

Το πνεύµα του Κανονισµού Λειτουργίας προωθεί την συµµόρφωση µε την νοµοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές της εταιρείας για την 

αποφυγή κινδύνων και άλλων νοµικών συνεπειών για την Εταιρεία και για κάθε µέλος του προσωπικού, από τους εργαζόµενους µέχρι τα µέλη 

της ∆ιοίκησης.  

Οι κύριοι στόχοι του Κανονισµού είναι, 

 i. η πρόληψη της παραβατικής συµπεριφοράς 

 ii. η τήρηση των πολιτικών ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι γύρω από την φήµη και την δηµόσια εικόνα του Οµίλου 

 iii. η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά µε τους κινδύνους που ενέχουν τα περιστατικά διαφθοράς, απάτης, κακής 

χρήσης προσωπικών δεδοµένων, αλλοίωσης των οικονοµικών καταστάσεων, διαρροής εµπιστευτικών πληροφοριών κ.α. 

 iv. ο εντοπισµός παραβάσεων σχετικών µε θέµατα συµµόρφωσης, η διερεύνησή τους και η υποβολή προτάσεων και διορθωτικών 

ενεργειών ή µέτρων που απαιτούνται. 

β) Λόγω της φύσης και του σκοπού της Εταιρείας, η εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες κατά ISO, λαµβάνοντας και τις σχετικές 

πιστοποιήσεις.  
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4. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση µε τη ∆ιαδικασία 

Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και Χρηµατοοικονοµικών Αναφορών 

 

Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και 

των χρηµατοοικονοµικών αναφορών περιλαµβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς µηχανισµούς σε διάφορα επίπεδα µέσα στον 

Οργανισµό όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 

α) ∆ικλείδες ασφαλείας σε εταιρικό επίπεδο 

 

Αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση και διαχείριση κινδύνων: 

 

Το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Οµίλου απαιτεί ένα σύνθετο σύστηµα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων 

το οποίο να εφαρµόζεται σε όλες τις θυγατρικές του Οµίλου. 

 

Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται κυρίως κατά την φάση κατάρτισης του στρατηγικού σχεδιασµού και του ετήσιου 

επιχειρηµατικού προγράµµατος. Τα θέµατα που εξετάζονται ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και της βιοµηχανίας και 

περιλαµβάνουν ενδεικτικά πολιτικές εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος ή που αποτελούν σηµαντικές πηγές πρώτων υλών, 

αλλαγές τεχνολογίας, µακροοικονοµικούς δείκτες και ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

Σχεδιασµός και παρακολούθηση / Προϋπολογισµός: 

 

Η πορεία της εταιρείας παρακολουθείται µέσω λεπτοµερούς προϋπολογισµού ανά κλάδο δραστηριότητας και συγκεκριµένη αγορά. Λόγω της 

φύσης των δραστηριοτήτων η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι 

σαφώς επηρεάζονται από την γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά. Στα 

πλαίσια αυτής της κατάστασης ο Όµιλος έχει ήδη προβεί στις ενδεδειγµένες ενέργειες προκειµένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα και να 

εκµεταλλευτεί τις νέες συνθήκες αγοράς. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο προϋπολογισµός αναπροσαρµόζεται σε τακτά διαστήµατα για να 

λάβει υπόψη τις αλλαγές αυτές. Η διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου µέσω τακτικών αναφορών, 

συγκρίσεων µε τον προϋπολογισµό καθώς και συναντήσεων της διοικητικής οµάδας. 

 

Επάρκεια Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου: 

 

Η ∆ιοίκηση έχει σχεδιάσει και εκτελεί διαρκείς εποπτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στη λειτουργία της Εταιρείας κι οι οποίες 

διασφαλίζουν ότι το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου διατηρεί διαχρονικά την αποτελεσµατικότητά του. Η Εταιρεία διενεργεί και περιοδικές 

µεµονωµένες αξιολογήσεις ως προς την καταλληλότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο µέσω της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία µεταξύ άλλων διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης και διαχείρισης 

κινδύνων που εφαρµόζονται από τη ∆ιοίκηση είναι επαρκείς, διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

και την ποιότητα και αξιοπιστία της παρεχόµενης πληροφόρησης από τη ∆ιοίκηση προς το ∆Σ αναφορικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η σύνταξη του Πλάνου (ή Εγχειριδίου) Ελέγχου της Υπηρεσίας βασίζεται σε διενεργηθείσα για τον σκοπό αυτό αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και 

σε θέµατα που έχουν επισηµανθεί από τη ∆ιοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου. Το Πλάνο (ή Εγχειρίδιο) Ελέγχου υποβάλλεται για έγκριση στην 

Επιτροπή Ελέγχου.  Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων διενεργείται ετησίως και λαµβάνει υπόψη της την αξιολόγηση κινδύνων που εκτελείται µε 

ευθύνη του ∆Σ στα πλαίσια της ∆ιαχείρισης των Κινδύνων της Εταιρείας. 

 

Η επάρκεια του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται σε συστηµατική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου µέσω τριµηνιαίων 

αναφορών που υποβάλλονται σε αυτήν από τη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Οι αναφορές της ∆ιοίκησης και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχουν αξιολόγηση των σηµαντικών  κινδύνων και της 

αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ως προς τη διαχείρισή τους. Οποιεσδήποτε αδυναµίες εντοπιστούν κοινοποιούνται 

µέσω των αναφορών, συµπεριλαµβανοµένης της επίπτωσης που είχαν ή µπορεί να έχουν καθώς και των ενεργειών της ∆ιοίκησης για την 

διόρθωση αυτών. 

 

Προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου, το ∆Σ  ακολουθεί  συγκεκριµένη  πολιτική  

και  διαδικασία  για  την  διαµόρφωση εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τακτικού ελεγκτή. Ενδεικτικά, η πολιτική αυτή 

προβλέπει µεταξύ άλλων την επιλογή την ίδιας εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για όλο τον Όµιλο, καθώς επίσης και για τον έλεγχο των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων και τοπικών φορολογικών ισολογισµών, ενώ τέλος, εκλέγεται ορκωτός ελεγκτής διεθνούς αναγνωρισµένου κύρους και 

µε ταυτόχρονη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του. 

*Εξαιρείται από το παραπάνω η συγγενής εταιρεία Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ για την οποία έχει επιλεγεί διαφορετική εταιρεία Ορκωτών 
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Ελεγκτών. 

 

Ρόλοι και ευθύνες του ∆Σ: 

 

Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες και οι σχετικές ευθύνες του ∆Σ περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας πού είναι 

εγκεκριµένος από το ∆Σ. 

 

Πρόληψη και καταστολή της χρηµατοοικονοµικής απάτης: 

 

Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για χρηµατοοικονοµική απάτη παρακολουθούνται µε τα 

κατάλληλα συστήµατα ελέγχου και ανάλογα αυξηµένες δικλείδες ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη λεπτοµερών οργανογραµµάτων, 

κανονισµών λειτουργίας  καθώς και λεπτοµερών  διαδικασιών και εγκριτικών ορίων. Επίσης, επιπλέον των ελεγκτικών µηχανισµών που εφαρµόζει 

κάθε διεύθυνση, όλες οι δραστηριότητες  της  εταιρείας  υπόκεινται  σε  ελέγχους  από  την  Υπηρεσία  Εσωτερικού Ελέγχου, τα αποτελέσµατα 

των οποίων παρουσιάζονται, µέσω της Επιτροπής Ελέγχου, στο ∆Σ. 

 

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας: 

 

Η Εταιρεία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει συντάξει σχετικό Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, που είναι εγκεκριµένος από το ∆Σ. Μέσα 

στα πλαίσια του Κανονισµού ορίζονται και οι αρµοδιότητες και ευθύνες των βασικών θέσεων εργασίας, προάγοντας έτσι τον επαρκή διαχωρισµό 

αρµοδιοτήτων εντός της Εταιρείας. 

 

β) ∆ικλείδες ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήµατα 

 

Η εταιρεία συνεργάζεται µε εξωτερικό ανάδοχο (outsourcing service) για την διαχείριση των µηχανογραφικών της συστηµάτων. Στα πλαίσια αυτά 

προβλέπονται συγκεκριµένες διαδικασίες και πολιτικές αφενός για την διασφάλιση της διαχείρισης των πληροφοριών από τον εξωτερικό 

συνεργάτη αφετέρου για την κάλυψη των  όποιων  αναγκών  µπορεί  να  υπάρξουν. Η ∆ιοίκηση, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί την ευθύνη του 

καθορισµού της στρατηγικής σε θέµατα τεχνολογίας και πληροφορικής.  

 

Η Εταιρεία, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει αναπτύξει ένα επαρκές πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου των πληροφοριακών συστηµάτων της, το 

οποίο ορίζεται από επιµέρους ελεγκτικούς µηχανισµούς, πολιτικές και διαδικασίες και προσδιορίζεται επαρκώς τόσο από στον εγκεκριµένο 

Κανονισµό Λειτουργίας όσο και στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, σε συνεργασία µε τον εξωτερικό ανάδοχο, προβλέπεται 

συγκεκριµένη διαδικασία για την διασφάλιση από τυχόν προβλήµατα στα συστήµατα του Οµίλου µέσω του εγκεκριµένου προγράµµατος Business 

Continuity  (περιλαµβάνεται off-site storage των κρίσιµων στοιχείων της Εταιρείας για την ανάκτηση της λειτουργικότητάς της σε άµεσο 

χρόνο).Τέλος, έχουν καθοριστεί συγκεκριµένα δικαιώµατα εισόδου (Access Rights) στα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα για όλους τους 

εργαζοµένους ανάλογα µε τη θέση και το ρόλο που κατέχουν, ενώ τηρείται επίσης και σχετικό αρχείο εισόδου (entry log) στα συστήµατα της 

Εταιρείας. 

 

γ) ∆ικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών αναφορών 

 

Ως µέρος των διαδικασιών σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, υφίστανται και λειτουργούν συγκεκριµένες δικλείδες 

ασφαλείας, οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση εργαλείων και µεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάσει των διεθνών πρακτικών. Οι βασικότερες 

περιοχές στις οποίες λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται µε την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών αναφορών και οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας είναι οι εξής: 

 

Οργάνωση – Κατανοµή Αρµοδιοτήτων 

• Η εκχώρηση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών τόσο στην ανώτερη ∆ιοίκηση της εταιρείας όσο και στα µεσαία και κατώτερα στελέχη 

της, διασφαλίζει την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, µε παράλληλη διαφύλαξη του 

απαιτούµενου διαχωρισµού αρµοδιοτήτων (segregation of duties). 

• Κατάλληλη στελέχωση των οικονοµικών υπηρεσιών µε άτοµα που διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική γνώση και εµπειρία για τις 

αρµοδιότητες που τους ανατίθενται. 

 

∆ιαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης και σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων 

• Ύπαρξη ενιαίων πολιτικών και τρόπου παρακολούθησης των λογιστηρίων κοινοποιηµένων στις θυγατρικές του Οµίλου, οι οποίες 

περιέχουν ορισµούς, αρχές λογιστικής που χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, οδηγίες για την προετοιµασία 

των οικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών αναφορών, της ενοποίησης, κλπ. 

• Αυτόµατοι έλεγχοι και επαληθεύσεις που διενεργούνται µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων πληροφόρησης ενώ απαιτείται ειδική 

έγκριση λογιστικών χειρισµών µη επαναλαµβανόµενων συναλλαγών. 
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∆ιαδικασίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων 

• Ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα, τα χρηµατικά διαθέσιµα - επιταγές και τα λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως ενδεικτικά η φυσική ασφάλεια ταµείου ή αποθηκών και η απογραφή και σύγκριση των 

καταµετρηµένων ποσοτήτων µε αυτές των λογιστικών βιβλίων. 

• Πρόγραµµα φυσικών απογραφών για την επιβεβαίωση των υπολοίπων των φυσικών  και  των  λογιστικών  αποθηκών   

 

Εγκριτικά όρια συναλλαγών 

• Ύπαρξη κανονισµού επιπέδων έγκρισης (Chart of Authorities), στον οποίο απεικονίζονται οι εκχωρηθείσες εξουσίες στα διάφορα 

στελέχη της εταιρείας για διενέργεια συγκεκριµένων συναλλαγών ή πράξεων (π.χ. πληρωµές, εισπράξεις, δικαιοπραξίες, κλπ). 
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5. Η Γενική Συνέλευση και τα ∆ικαιώµατα των Μετόχων 

 

Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες, η σύγκληση, η συµµετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των συµµετεχόντων, το Προεδρείο, η 

Ηµερησία ∆ιάταξη και η εν γένει λειτουργία της Γενικής  Συνέλευσης  των  µετόχων  της  Εταιρείας  περιγράφονται  στο  Καταστατικό  της 

Εταιρείας, όπως αυτό έχει επικαιροποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει (µε την ενσωµάτωση του 

Ν.3884/2010 σχετικά µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας). 

 

α. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 

 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να  αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ν’ 

αποφαίνεται για όλα τα ζητήµατα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν. 

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρµόδια να αποφασίζει για: 

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου 

β) την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών 

γ) την έγκριση ή µη των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας 

δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών 

ε) την συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας 

στ) την µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές 

ζ) την παράταση ή συντόµευση της διάρκειας της Εταιρείας 

η) την λύση της Εταιρείας και το διορισµό εκκαθαριστών  

θ) την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ι) την έγκριση της εκλογής των προσωρινών συµβούλων σε αντικατάσταση συµβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ’ άλλο τρόπο 

από το αξίωµά τους 

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους µετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν. 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην 

περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της έδρας, τουλάχιστον µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη 

λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του ∆ήµου όπου βρίσκεται η έδρα του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο ή αν το 

ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόµο και το Καταστατικό απαιτούµενο ποσοστό. 

Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα 

δηµοσίευσης της πρόσκλησης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

Στην πρόσκληση των µετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα, όπου θα συνέλθει 

η Συνέλευση, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον 

τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’ 

αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ 

αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα της συνεδριάσεως που µαταιώθηκε 

αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα 

της αρχικής ηµερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το τµήµα το καταβεβληµένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 

Οι αποφάσεις  της  Γενικής  Συνελεύσεως  λαµβάνονται  µε απόλυτη  πλειοψηφία  των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή. 

Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν  

α) τη µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,  

β) τη µεταβολή της έδρας της Εταιρείας,  

γ) τη µεταβολή του σκοπού ή του αντικειµένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,  

δ) τη µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές,  

ε) την επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων,  

στ) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε εξαίρεση την αυξήση επιβαλλόµενη από διατάξεις νόµων, ή γενοµένη µε κεφαλαιοποίηση 

αποθεµατικών  ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920,  

ζ) την έκδοση οµολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις  των άρθρων 3α  και 3β κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει  σήµερα,  η) τη  µεταβολή του τρόπου  

διαθέσεως  των κερδών,   

θ) τη  συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας,  

ι) την παράταση ή µείωση της διαρκείας της Εταιρείας,   
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ια) τη  διάλυση  της Εταιρείας,   

ιβ) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόµος ορίζει ότι για την λήψη  ορισµένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία 

της παραγράφου αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται 

ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή, όταν αυτός κωλύεται ο νόµιµος αναπληρωτής του, και 

ορίζει ως Γραµµατέα ένα από τους µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, µέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο 

κατάλογος των µετόχων, που δικαιούνται να µετάσχουν σ’ αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και 

το Γραµµατέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέµατα της ηµερησίας  διατάξεως. Η  ηµερησία διάταξη καταρτίζεται 

από το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο και περιλαµβάνει τις προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Συνέλευση καθώς και τις τυχόν προτάσεις των 

ελεγκτών ή των µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις 

των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το 

Γραµµατέα της Συνελεύσεως. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται οκατάλογος  των µετόχων, που είναι παρόντες ή 

αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Μετά  από  αίτηση  µετόχου  ο  Πρόεδρος  της  Συνελεύσεως  οφείλει  να  καταχωρήσει  στα πρακτικά 

τη γνώµη του µετόχου που το ζήτησε. 

Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) µόνον µέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συµβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά 

της συνελεύσεως. 

 

∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους 

 

α. ∆ικαιώµατα συµµετοχής και ψήφου 

 

Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, εν σχέση προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, µόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

νόµο και το Καταστατικό. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 16 του 

κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα.  

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του Συστήµατος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η 

«Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας 

γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε 

τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την 

έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση 

σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά 

την αντίστοιχη ηµεροµηνία καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω 

µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 

 

Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε 

την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό   διάστηµα   που   

µεσολαβεί   ανάµεσα   στην   ηµεροµηνία   καταγραφής   και   στην ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων.   

Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3)  αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους 

τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός 

λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που 

εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να 

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης 

της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να 

εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα  συµφέροντα  πλην των  συµφερόντων του αντιπροσωπευοµένου µετόχου. Κατά  την έννοια της παρούσας 

παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν, 

β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού 

προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που 

ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 

Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον 

τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 
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β. Λοιπά δικαιώµατα µετόχων 

 

∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονοµικών 

καταστάσεών της και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας. 

Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται 

να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 

σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το 

αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση 

της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς 

πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο 

χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται 

να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να 

γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική 

συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να  ζητήσουν  την  αναβολή  της  γενικής  συνέλευσης  

σύµφωνα  µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο 

εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας. 

Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη 

διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη ηµεροµηνία της 

Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην  αρχική  ή την αναθεωρηµένη  ηµερήσια διάταξη, αν η  σχετική 

αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, 

στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Σε περίπτωση αίτησης µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της 

Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλλει για µια µόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισµένα θέµατα από την Έκτακτη ή Τακτική 

Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν 

µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση 

της προηγούµενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων  δηµοσίευσης  της  πρόσκλησης  των  µετόχων,  σε  αυτή  δε  µπορούν  να 

µετάσχουν και νέοι µέτοχοι τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920. 

 

Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί 

στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να ανακοινώνει 

στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία 

µε τα ίδια πρόσωπα. Επίσης µε αίτηση οιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει 

τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της Εταιρείας στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 

εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για 

αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των 

αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920. 

Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην 

Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική  Συνέλευση,  

πληροφορίες  σχετικά  µε  την  πορεία  των  εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί 

να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 

Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 

του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο 

επαρκή. 

 

Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για 

οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού  κεφαλαίου,  έχουν  το  δικαίωµα  να  ζητήσουν  

έλεγχο  της  Εταιρείας  από  το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο 
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της Εταιρείας από το, κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται 

πιστευτό ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται 

όσες φορές η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
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6. Σύνθεση & Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και Επιτροπών της Εταιρείας 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) 

 

Γενικά 

 

Το εκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 7 µέλη εκ των οποίων τα τέσσερα (4) µέλη είναι εκτελεστικά, τα 2 µέλη είναι µη εκτελεστικά 

και ανεξάρτητα, ενώ ένα µέλος είναι µη εκτελεστικό και εξαρτηµένο και η θητεία τους είναι τετραετής (4ετής), λήγουσα στις 05/05/2014. 

Αναλυτικά: 

 

 

A/A Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
Ηµεροµηνία 
ανάληψης 

καθηκόντων 

Λήξη 
θητείας 

1 Γεώργιος Κορρές Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος 

06/05/2010 05/05/2014 

2  Παναγιώτης 
Σπυρόπουλος 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ - Εκτελεστικό 
µέλος 

06/05/2010 05/05/2014 

3  Εµµανουήλ Κόντος Μέλος ∆.Σ. - Εκτελεστικό µέλος 06/05/2010 05/05/2014 
4  Γεώργιος Τενεδιώτης Γραµµατέας ∆Σ - Εκτελεστικό 

µέλος 
06/05/2010 05/05/2014 

5  Πέτρος Κατσούλας Μέλος ∆.Σ. - Εξαρτηµένο - Μη 
Εκτελεστικό µέλος 

06/05/2010 05/05/2014 

6  Νικόλαος Σοφοκλέους Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη 
Εκτελεστικό µέλος 

06/05/2010 05/05/2014 

7  Περικλής Μαζαράκης Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη 
Εκτελεστικό µέλος 

06/05/2010 05/05/2014 

 

 

Το ∆Σ συνεδρίασε επτά (7) φορές µέσα στο έτος 2010 και στις συνεδριάσεις, αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, παρέστησαν µέλη 

αυτοπροσώπως. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Εταιρεία ως συλλογικό όργανο, λαµβάνοντας τις αποφάσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις τις αρχές Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, την κείµενη νοµοθεσία της Α.Ε., την χρηµατιστηριακή 

νοµοθεσία, τις κανονιστικές ρυθµίσεις του Χ.Α. και των εποπτικών αρχών. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποκτούν κάθε σχετική 

πληροφορία σε σχέση µε την λειτουργία της Εταιρείας. Πρέπει να ενεργούν µε καλή πίστη µε κύριο άξονα το συµφέρον της Εταιρείας και των 

Μετόχων της 

 

Ρόλοι και αρµοδιότητες του ∆Σ 

 

Το ∆Σ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, 

εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Η σύνθεση και οι ιδιότητες των µελών του ∆Σ καθορίζονται από τον Νόµο 

και το Καταστατικό της Εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του ∆Σ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της 

µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος. 

 

Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, το ∆Σ µπορεί να εκχωρεί µέρος των αρµοδιοτήτων του, 

εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση,   διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της 

Εταιρείας στον Πρόεδρο του ∆Σ, στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σε ένα ή περισσότερα  µέλη  (εκτελεστικά  µέλη  και  µη),  στους  ∆ιευθυντές ή σε 

υπαλλήλους της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆Σ και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ∆Σ αρµοδιότητές του, απαγορεύεται να 

επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆Σ  και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί 

αρµοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του ∆Σ τα ίδια συµφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από 

συναλλαγές  της Εταιρείας που εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της Εταιρείας ή 

συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρ. 42 (ε), παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

 

Εκλογή και εκλογιµότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).  

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα πλήρως ικανά προς δικαιοπραξία. Επιγενόµενη µείωση της δικαιοπρακτικής 

ικανότητας εκλεγέντος Μέλους συνεπιφέρει και την ανικανότητα του να ασκεί διοίκηση της εταιρείας και ως εκ τούτου να είναι Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας. 
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∆εν δύναται να είναι Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

� βουλευτές 

� εισαγγελείς, δικαστές, πάρεδροι, ειρηνοδίκες, γραµµατείς των δικαστηρίων 

� δηµόσιοι υπάλληλοι 

� χρηµατιστές, που δε δύνανται να ασκούν αντιπροσωπεία ανώνυµης εταιρίας, της οποίας οι µετοχές έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο 

 

Ανάκληση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Η ανάκληση, και στην περίπτωση που δεν δηλώνεται 

ρητά, µπορεί να προκύπτει έµµεσα µε το διορισµό από τη Γενική Συνέλευση νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του πρώτου. 

Η ανάκληση µπορεί να γίνει από Τακτική ή από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  

Σε περίπτωση ανάκλησης Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν συνεπάγεται δικαίωµα αποζηµίωσης από την πλευρά του εν λόγω Μέλους. 

Η ανάκληση των Μελών δεν είναι δυνατόν να επιφέρει συνέπειες, ως προς τη λήξη τυχόν σχέσης των Μελών µε την εταιρία, η οποία στηρίζεται 

σε χωριστή σύµβαση εργασίας ή µίσθωσης υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, εάν η ανάκληση συνοδεύεται από ενδεχόµενη καταγγελία της σχετικής 

σύµβασης εργασίας, οι ανακληθέντες σύµβουλοι δύνανται να απαιτήσουν αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του εργατικού δικαίου. 

Η ανάκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεπιφέρει την αυτοδίκαια ανάκληση και του Μέλους ή των Μελών ή των τρίτων, στους οποίους έχει 

ανατεθεί, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ολική ή µερική διοίκηση ή εκπροσώπηση της εταιρίας.  

 

Παραίτηση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µπορούν να παραιτηθούν ελεύθερα από το αξίωµά τους. Η παραίτηση επέρχεται µόλις 

γνωστοποιηθεί στην εταιρία.  

Η γνωστοποίηση στην εταιρία λαµβάνει χώρα µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

Αντικατάσταση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Την κένωση της θέσης (λόγω παραίτησης ή θανάτου) Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί η εκλογή αντικαταστάτη από το ίδιο το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Η εκλογή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, που θα συνέλθει µελλοντικώς. 

Αν δεν επικυρωθεί η εκλογή του αντικαταστάτη Μέλους από τη Γενική Συνέλευση, τότε αυτή εκλέγει άλλο πρόσωπο για την κενωθείσα θέση, 

αλλά οι πράξεις που διενήργησε µέχρι την Γενική Συνέλευση ο αντικαταστάτης, είναι έγκυρες. 

 

Εξουσίες και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την εταιρία ως συλλογικό όργανο, λαµβάνοντας τις αποφάσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι αρµόδιο για την εκπροσώπησή της, δικαστικώς και εξωδίκως. Όλα τα µέλη του έχουν από µία ψήφο 

και όλα ευθύνονται για τις αποφάσεις που λαµβάνονται.  

Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκούνται µέσα στο καθορισµένο από το νόµο ή το καταστατικό πλαίσιο σύµφωνα µε την 

κυριαρχική κρίση του. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και είναι επιφορτισµένο µε τις κατωτέρω αρµοδιότητες: 

� Απόφαση για κάθε πράξη αφορούσα την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του 

σκοπού της. 

� ∆ιατύπωση προτάσεων διανοµής κερδών και κράτησης των απαραίτητων, για την λειτουργία και βιωσιµότητα της εταιρείας, 

αποθεµατικών. 

� Έγκριση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης. 

� Έγκριση ειδικών εκθέσεων των εξαµηνιαίων και των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας. 

� Σύνταξη έκθεσης πεπραγµένων για κάθε διαχειριστική χρήση.                        

� Τήρηση των απόρρητων και εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία. 

� Έγκριση του οργανογράµµατος της εταιρείας. 

� Έγκριση  εσωτερικού κανονισµού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. 

� ∆ιορισµός του εσωτερικού ελεγκτή. 

� Λήψη περιοδικών αναφορών του εσωτερικού έλεγχου. 

� Στρατηγικός σχεδιασµός της επιχειρηµατικής πολιτικής της εταιρίας . 

� ∆ιασφάλιση της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης και κερδοφορίας της εταιρίας. 

� Ενίσχυση της οικονοµικής αξίας και αποδοτικότητας της εταιρίας και των µετόχων. 

� Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ. 

� Παροχή εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης της εταιρίας, έκδοσης, οπισθογράφησης και εξόφλησης επιταγών, ίδιων ή τρίτων. 

� Έγκριση προσλήψεων ανώτερων και ανώτατων στελεχών και έγκριση τυχόν συµβάσεων ορισµένου χρόνου. 

� Πλήρη κατανόηση από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ειδικών διατάξεων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

� Έγκριση σηµαντικών συµφωνιών που αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις. 
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Υποχρεώσεις – Καθήκοντα των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του είναι η επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της εταιρίας και προάσπιση 

του γενικού εταιρικού συµφέροντος.  

Λόγω της αυξηµένης διασποράς του µετοχικού κεφαλαίου στο επενδυτικό κοινό επιβάλλεται η προστασία της µειοψηφίας και η απαλλαγή των 

αποφάσεών του ∆.Σ. από οποιαδήποτε άλλη σκοπιµότητα πέραν του συµφέροντος της εταιρίας.  

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να επιδιώκουν µόνο τη βραχυπρόθεσµη ενίσχυση της χρηµατιστηριακής αξίας της µετοχής της 

και απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να επιδιώκουν συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρίας. 

Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσµα του. Επίσης, 

ευθύνεται αν ο ισολογισµός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγµατική κατάσταση της εταιρίας. 

Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. 

Απαγορεύεται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να διενεργούν κατά επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, είτε για λογαριασµό 

τους είτε για λογαριασµό τρίτων πράξεις που εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρίας. Όταν προκύψει τέτοιο θέµα, θα πρέπει να συγκαλείται 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρµόδια να δώσει εκ των προτέρων την εν λόγω άδεια. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω 

απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση από τα Μέλη που διενήργησαν την παράβαση ή να απαιτήσει η ωφέλεια να περιέλθει 

σε αυτήν.  

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εµπίπτουν στα 

καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της εταιρίας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων (κατά την 

έννοια του άρθ.42ε, παρ.5, του Ν.2190/20) που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε 

αυτήν επιχειρήσεις. 

 

Συνεδριάσεις του ∆.Σ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρίας, και εκτάκτως όταν απαιτείται από 

τις περιστάσεις. 

Η σύγκληση και η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται είτε στην έδρα είτε σε υποκατάστηµα της εταιρίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα µισά Μέλη αυτού και 

ένας ακόµη.  

Επιτρέπεται κάθε Μέλος να αντιπροσωπεύει στη συνεδρίαση µόνο ένα άλλο Μέλος. Η πληρεξουσιότητα για αντιπροσώπευση µπορεί να δοθεί µε 

συµβολαιογραφικό έγγραφο, απλό έγγραφο ή απλό φαξ. Η αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν µπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που 

δεν είναι Μέλη αυτού.  

Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόµος οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

και αντιπροσωπευοµένων Μελών. 

Για τη συνεδρίαση ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες: 

• Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.  

• Στην πρόσκληση αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης (διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο 

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού  και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων). 

• Εξετάζεται η ύπαρξη απαρτίας.  

• Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.  

• Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο µητρώο 

ανωνύµων εταιριών όπως εκλογής νέων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συγκρότησης σε σώµα του ∆.Σ. κλπ.,  υποβάλλονται στο 

υπουργείο εµπορίου εντός είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίασή του ως και ο Νόµος προβλέπει. 

 

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Οι αµοιβές που καταβάλλονται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες είναι δυνατόν να παρέχονται αµιγείς ή συνδυασµένες, 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Αµοιβή επί των κερδών 

• Αµοιβή παραστάσεων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Αµοιβή για υπηρεσίες ∆ιοικητικών Συµβούλων 

• Αµοιβή βάσει ειδικής σχέσης µισθώσεως εργασίας. 

∆άνεια της εταιρείας προς Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε συγγενείς αυτών µέχρι και του τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή σε 

συζύγους αυτών όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους 

απαγορεύεται απολύτως. 

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν εξαρτηµένες εταιρείες στις οποίες είναι µέλος η εταιρία. Εταιρία 

χαρακτηρίζεται ως εξαρτηµένη άλλης (κύριας), όταν οι µετοχές που εκπροσωπούν περισσότερο από το ½ του καταβληµένου κεφαλαίου της, 

ανήκουν στην κυριότητα αυτής (κύριας).  
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Αµοιβή επί των κερδών 

Τα Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ανάλογα µε το χρόνο 

συµµετοχής στη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και το οικονοµικό αποτέλεσµα των εργασιών της εταιρίας, δικαιούνται να 

λάβουν ως αµοιβή ποσοστό επί των ετήσιων καθαρών κερδών της εταιρίας.  

Ο υπολογισµός αµοιβής επί των κερδών της χρήσης προϋποθέτει σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το δικαίωµα του µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η µη 

έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των ανωτέρω αµοιβών, συνιστά µη έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.  

Κάθε αµοιβή που χορηγείται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τα κέρδη, θα λαµβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που 

αποµένει µετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεµατικό και του πρώτου µερίσµατος ίσου τουλάχιστον προς το 6% επί του 

καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου (άρθ.24, Ν.2190/20).  

Oι ανωτέρω αµοιβές δεν υπόκεινται σε δικαστικό περιορισµό. 

 

Αµοιβή παραστάσεων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που συµµετέχουν στις συνεδριάσεις τους ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

δικαιούνται να λάβουν αµοιβή για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν (κατά 

ποσό και δικαιούχο) από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας. 

Η καταβολή των αµοιβών αυτών προϋποθέτει να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το δικαίωµα  του µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ 

τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις 

επιστρέψουν στην εταιρία. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η σύνοδός της.  

Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 

Οι ανωτέρω αµοιβές µπορούν παρέχονται και στις χρήσεις στις οποίες η εταιρία δεν έχει κέρδη.  

 

Αµοιβή για υπηρεσίες ∆ιοικητικών Συµβούλων  

Εκτελεστικά Μέλη 

Τα Εκτελεστικά Μέλη της εταιρείες υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται αµοιβή για τις υπηρεσίες 

της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας.  

Η καταβολή των αµοιβών αυτών προϋποθέτει να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το δικαίωµα του µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ 

τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις 

επιστρέψουν στην εταιρία. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η σύνοδός της.  

Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 

 

Μη Εκτελεστικά Μέλη 

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα οποία, στα πλαίσια εφαρµογής του Ν.3016/02 ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, υπό την 

αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται αµοιβή για την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων. 

Η αµοιβές αυτές θα είναι ανάλογες µε το χρόνο που διαθέτουν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και το ύψος αυτής θα προκαθορίζεται 

µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το δικαίωµα των Μη Εκτελεστικών Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές 

θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση των αµοιβών αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που η 

Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις επιστρέψουν στην εταιρία. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η σύνοδός της.  

Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 

Το σύνολο των αµοιβών και τυχόν αποζηµιώσεων των µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. αναφέρονται ιδιαίτερα στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

εταιρείας.   

 

Αµοιβή βάσει ειδικής σχέσης εργασίας ή εντολής  

Τα Εκτελεστικά Μέλη της εταιρείες δύνανται να παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες επιπλέον αυτών που παρέχουν ως ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι.  

Για τις εν λόγω αµοιβές πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

- Να συναφθεί ειδική σύµβαση µισθώσεως εργασίας ή εντολής µεταξύ εταιρίας και µέλους ή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

- Πριν συναφθεί η σύµβαση απαιτείται συναίνεση της Γενική Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) για την κατάρτιση της ανωτέρω 

συµβάσεως. Οι ουσιώδεις όροι της συµβάσεως (µεταξύ των οποίων και η αµοιβή/ µισθός του συµβούλου) πρέπει να τεθούν υπόψη της 

Γενικής Συνελεύσεως και να εγκριθούν από αυτήν (κατά τη συνήθη απαρτία). 

- Κατά τη λήψη της συναίνεσης της Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να αντιταχθούν µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του 
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µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. 

 

Πρόεδρος ∆Σ 

 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των ∆ικαστηρίων και κάθε Αρχής, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆Σ και 

ενεργεί κάθε πράξη αρµοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόµο, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. 

 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.  Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της 

Εταιρείας και διευθύνει το έργο τους. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, των Κανονισµών και Αποφάσεων του ∆Σ που διέπουν τη 

λειτουργία της Εταιρείας, λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις, υποβάλλει στο ∆Σ  της  Εταιρείας  τις  προτάσεις  και  εισηγήσεις  που  

απαιτούνται  για  την  υλοποίηση  των σκοπών της Εταιρείας. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για διαχειριστικούς λόγους έχει επιλεγεί από την ∆ιοίκηση της εταιρείας το πρόσωπο του Προέδρου ∆Σ να ταυτίζεται 

µε αυτό του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου. 

 

Τα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆Σ παρατίθενται στο Παράρτηµα της παρούσας έκθεσης. 

 

Επιτροπή Ελέγχου 

 

Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων και αποτελείται από τρία (3) µη εκτελεστικά 

µέλη  

A/A Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
Ηµεροµηνία 
ανάληψης 

καθηκόντων 
1  Πέτρος Κατσούλας Μέλος ∆.Σ. - Εξαρτηµένο - Μη 

Εκτελεστικό µέλος 
18/02/2010 

2  Νικόλαος Σοφοκλέους Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη 
Εκτελεστικό µέλος 

18/02/2010 

3  Περικλής Μαζαράκης Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη 
Εκτελεστικό µέλος 

18/02/2010 

 

Πραγµατοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις εντός του 2010 και παρέστησαν όλα τα µέλη της. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 

• Να επιβλέπει τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής παρακολούθησης και την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και 

να εξετάζει τα βασικά σηµεία των οικονοµικών καταστάσεων που εµπεριέχουν σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις από πλευράς 

∆ιοίκησης. 

• Να παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρείας. 

• Να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 

• Να επιβλέπει την πορεία του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

• Να παρακολουθεί τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ύπαρξη και τη διατήρηση της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του 

τακτικού ελεγκτή και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πιθανές επιπρόσθετες µη ελεγκτικές παρεχόµενες υπηρεσίες από αυτόν. 

 

Σηµειώνεται ότι πρόκειται να πραγµατοποιηθεί επαναξιολόγηση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου στα πλαίσια της σύνταξης του Κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας µας. 
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7. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις 

δηµόσιες προσφορές εξαγοράς. 

 

Η γνωστοποίηση των απαιτούµενων πληροφοριών κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές 

εξαγοράς έχει ως κάτωθι, 

 

• ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ  € 4.504.500  διαιρούµενο σε 11.550.000 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,39 έκαστη   

Μέτοχος 
Αριθµός 
Μετοχών % 

Αριθµός 
∆ικαιωµάτων ψήφου 

(άµεσα) 
Αριθµός ∆ικαιωµάτων 

ψήφου (Έµµεσα)* % 

Κορρές Γεώργιος του Νικολάου 4.651.025 40,2 4.651.025 1.260.750 51,18 

Φιλίππου Ελένη του Ιωάννη 647.250 5,6 647.250 0 0 

Μέτοχοι  < του 5% 6.251.725 54,1 6.251.725 - 48,82 

Σύνολο 11.550.000 100 11.550.000  100 
 

*Οι αριθµοί που τίθενται στη συγκεκριµένη στήλη, απεικονίζουν τα δικαιώµατα ψήφου που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ότι ασκούνται 
µέσω πληρεξουσίων. 
 
Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες µετοχών. Τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις µετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920. 
 

• Περιορισµοί στη µεταβίβαση τίτλων και συµφωνίες µεταξύ µετόχων 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στο δικαίωµα µεταβίβασης µετοχών της Εταιρείας που να είναι γνωστοί σε αυτήν.  
• Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας 

κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 
Οι µόνες συµφωνίες στις οποίες υπάρχει αναφορά πρόωρης λύσης τους είναι: 

1) Στην «Συµφωνία χρήσης σήµατος» που έχει υπογραφεί µεταξύ της ΚΟΡΡΕΣ και της Johnson & Johnson. Συγκεκριµένα προβλέπεται στην 

σύµβαση η δυνατότητα πρόωρης άσκησης του δικαιώµατος αγοράς των σηµάτων για τις αγορές της Βόρειας και Λατινικής Αµερικής σε 

περίπτωση που ο βασικός µέτοχος παύσει να ορίζει την διοίκηση της εταιρείας.   

2) Στο κοινοπρακτικό οµολογιακό ∆άνειο ύψους € 27.500 χιλ. που έχει συνάψει η εταιρεία στις 09/10/09 όπου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται ως γεγονότα καταγγελίας οι παρακάτω περιπτώσεις:  

α) εάν ο Εγγυητής και βασικός µέτοχος παύσει αµέσως ή εµµέσως να ασκεί την πραγµατική διοίκηση του Εκδότη καθ’ όλη την ∆ιάρκεια του 

∆ανείου   

β) εάν ο Εγγυητής και βασικός µέτοχος παύσει για οιονδήποτε λόγο να έχει  και να ασκεί  καθ’ όλη την διάρκεια του δανείου,  δικαιώµατα 

ψήφου επί µετοχών  του Εκδότη που να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) επί του εκάστοτε 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη 

 

• Τίτλοι που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  
• Οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 

Την 16 Μαρτίου 2011, ο κος Γεώργιος Κορρές κατείχε ποσοστό 40,2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επίσης η Ελένη Φιλίππου κατά 
την 16 Μαρτίου 2011 κατέχει ποσοστό 5,6% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
∆εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι, που να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. και 
τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρεία.  

• Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή 

αριθµού ψήφων, προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά 

δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων) 

• Κανόνες αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

∆εν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα 

• Ειδικές εξουσίες µελών ∆Σ 

∆εν υφίσταται ειδικές εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε έκδοση  ή την επαναγορά µετοχών 
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Αναλυτικότερα τα ζητήµατα σχετικά µε πληροφοριακά στοιχεία του αρ. 10 παρ. 1 γ, δ, στ της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς και ειδικότερα για τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες 

συµµετοχές, τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωµάτων, τους 
περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στην ενότητα «(ζ) Πληροφορίες βάσει του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 

3556/2007.» της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας 
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Παράρτηµα 

1) Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα µελών ∆Σ και Επιτροπής Ελέγχου 

 

Γεώργιος Κορρές του Νικολάου, Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και σπούδασε Φαρµακευτική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το 1989 ξεκίνησε τη συνεργασία του µε το πρώτο 

Οµοιοπαθητικό φαρµακείο της Ελλάδας (Φαρµακείο Τζιβανίδη), το οποίο ανέλαβε πλήρως το 1992. Τέσσερα χρόνια αργότερα ίδρυσε την Κορρές 

Φυσικά Προϊόντα. Ο Γιώργος Κορρές έχει διατελέσει γραµµατέας της Ελληνικής Εταιρείας Οµοιοπαθητικών Φαρµακοποιών, ιδρυτικό µέλος της 

Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρµακολογίας και ενεργό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αρωµατοθεραπείας - Φυτοθεραπείας. 

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος ∆.Σ & Γενικός ∆ιευθυντής, Εκτελεστικό 

Γεννήθηκε το 1966 και είναι πτυχιούχος του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στην οµάδα 

διοίκησης της εταιρείας εντάχθηκε τον Σεπτέµβριο του 2005. ∆ιαθέτει εικοσαετή εµπειρία στους τοµείς των Οικονοµικών και της ∆ιοίκησης.  Πριν 

την συνεργασία του µε την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ είχε εργαστεί σε γνωστές εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρείες, όπως η Inform Π. Λύκος ΑΕ όπου 

κατείχε την θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή Οµίλου & Μέλους ∆.Σ., και η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ στην οποία κατείχε την θέση του 

Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή & Μέλους ∆.Σ.   

 

Εµµανουήλ Κόντος του Παναγιώτη, Οικονοµικός ∆ιευθυντής, Εκτελεστικό 

Γεννήθηκε το 1971 και είναι πτυχιούχος του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάζεται 

από το 1995 σε θέσεις της οικονοµικής ∆ιεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως Colgate Palmolive, General Mills και Coca-Cola 3E που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα ταχέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών. Τα τελευταία 7 χρόνια έχει εργαστεί στην θέση του οικονοµικού 

∆ιευθυντή τον οποίο ρόλο έχει και στην εταιρεία από τον Σεπτέµβριο του 2007.  

 

Γεώργιος Τενεδιώτης του Βασιλείου, Γραµµατέας ∆Σ & Νοµικός Σύµβουλος, Εκτελεστικό 

 Γεννήθηκε το 1965 και είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στο ∆ιεθνές 

Ευρωπαϊκό και  Εµπορικό ∆ίκαιο (LL.M. in Ιnternational European and Commercial Law, University of Kent at Canterbury, UK) καθώς και του 

µεταπτυχιακού διπλώµατος Msc in Business for Lawyers του Athens Laboratory of Business Administration (ALBA). Ασχολείται κατά κύριο λόγο µε 

θέµατα ∆ικαίου των επιχειρήσεων. Εργάζεται στην εταιρεία ως Νοµικός Σύµβουλος από την ίδρυσή της (1996). 

 

Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνα, Μέλος ∆.Σ., Μη Εκτελεστικό 

Γεννήθηκε το 1966 και είναι πτυχιούχος του τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1988) και κάτοχος Μ.Sc. in Software 

Engineering και MBA (Masters in Business Administration) του Aston University, Birmingham, UK (1990 και 1993 αντίστοιχα). Από τον Ιούλιο του 

1993 ως τον Οκτώβριο του 1996 εργάστηκε στο τµήµα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Barclays (BZW) στην Αθήνα. Από τον Οκτώβριο του 

1996 ως τον ∆εκέµβριο του 1997 εργάστηκε στην BZW στο Λονδίνο στο τµήµα µετόχων. Από το 1998 εργάζεται στο τµήµα µετοχών του τοµέα 

επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Credit Suisse στο Λονδίνο όπου από το 2001 είναι υπεύθυνος ανάλυσης ελληνικών εταιρειών.  

 

Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλή, Μέλος ∆.Σ., Ανεξάρτητο /, Μη Εκτελεστικό 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το 1956.  Έλαβε BBA & MBA από το πανεπιστήµιο A&M του Texas. Είχε 15ετή συνεργασία µε την Procter & 

Gamble, όπου διετέλεσε Associate Marketing Director στις αγορές της Αραβικής Χερσονήσου και της Μεγάλης Βρετανίας και στην συνέχεια 

Marketing Director στην Ελλάδα.Από το 1996 και για 10 χρόνια εργάστηκε στην Βarilla. Ανέλαβε υπευθυνότητες ∆ιευθύνοντος Συµβούλου (CEO) 

για την Misko στην Ελλάδα, τη Barilla στη Βόρειο Αµερική καθώς και την Kamps στη Γερµανία. Από 1/3/2008 έχει αναλάβει καθήκοντα Προέδρου 

και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Vodafone Ελλάδος.  

 

Περικλής Μαζαράκης, Μέλος ∆.Σ., Ανεξάρτητο /, Μη Εκτελεστικό 

Ο κ. Μαζαράκης  εργάζεται από το 2007 στην Cerberus Capital, εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου (Private Equity) στην Νέα Υόρκη ενώ 

παλαιότερα κατείχε τις θέσεις του ∆ιευθυντή Μάρκετινγκ στη Yum brands διεθνώς (Pizza Hut, KFC, Taco Bell)  και του ∆ιευθυντή λειτουργίας 

1,100 καταστηµάτων στην Λατινική Αµερική και Καραϊβική. Επιπλέον εργάστηκε και ως ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ και business development στον 

κλάδο φαρµάκων στην Bristol Myers και στη θέση συµβούλου  διοίκησης στην  McKinsey & Company. Είναι πτυχιούχος του University of 

Pennsylvania (Wharton School) και κάτοχος MBA του Stanford University. 

 
 
 
Αθήνα, 17 Μαρτίου  2011 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο». 

 
 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2010                                                                                                         
Κονδύλια σε Ευρώ                                                       

 

 

Γ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε – ΦΥΣΙΚΑ 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης  της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και 
ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρ
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρι
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τι
εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσ
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιη
∆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 α
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωσ
εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλα
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την
εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της ε
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµι
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 εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άπο
οικονοµική θέση της Εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε – 
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρ
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφορ

στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
 
β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 

εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα π
 
 
 
ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς                                                        Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011                       
Ανώνυµη Ελεγκτική εταιρεία                                                 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Λ. Κηφισίας 268,                                                                            
153 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113    
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ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε 
εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης  της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και 

ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρ
, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τι
εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωσ
εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλα
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την
εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµι

υµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άπο
 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη 

χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρ
ς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφορ
ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς                                                        Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011                                                                                
Ανώνυµη Ελεγκτική εταιρεία                                                 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Λ. Κηφισίας 268,                                                                             

                                                                                               Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 
                                                                                                     ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 
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ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και των 
εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης  της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και 

ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 
, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

κών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

ταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

µένων 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 

πόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 

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 

ταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  

των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

υµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη 

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

Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά 

β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες 
λαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
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∆) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2010 

 

Κατάσταση οικονοµικής θέσης 

Η κατάσταση Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς 1/1 - 31/12/2010 και η αντίστοιχη της 
συγκρίσιµης χρήσης 1/1 – 31/12/2009 έχει ως εξής: 
 

    Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

            

  Σηµειώσεις 31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό           

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6 21.999.391 21.103.990 21.597.227 20.044.842 

Άύλα στοιχεία ενεργητικού 7 8.965.872 7.347.896 9.057.141 7.328.420 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8 0 0 12.408.555 13.410.555 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 9 2.900.050 2.315.731 3.349.347 2.420.640 

Χρηµατοοικ.στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 10 748.320 819.410 748.320 819.410 

Υπεραξία επιχείρησης 11 9.102.789 9.102.789 0 0 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 19 1.113.293 1.084.442 0 0 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 109.068 147.918 91.086 177.774 

  44.938.782 41.922.176 47.251.677 44.201.641 

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Αποθέµατα 13 15.881.777 20.512.616 13.230.963 13.554.656 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 14 24.537.600 28.692.493 24.378.217 28.223.423 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 4.649.925 3.402.018 3.945.390 1.392.434 

  45.069.302 52.607.127 41.554.570 43.170.513 

            

Σύνολο ενεργητικού 90.008.084 94.529.303 88.806.247 87.372.154 

            

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 16 4.504.500 4.504.500 4.504.500 4.504.500 

Υπέρ το άρτιο 16 7.882.538 7.882.538 7.882.538 7.882.538 

Αποθεµατικά κεφάλαια 18 1.544.928 1.459.988 1.525.108 1.459.988 

Αποτελέσµατα σε νέο   10.248.720 9.680.924 11.364.070 10.201.225 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους            

ιδιοκτήτες της µητρικής   24.180.686 23.527.950 25.276.216 24.048.251 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 8 58.103 5.017.927 0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   24.238.789 28.545.877 25.276.216 24.048.251 

            

Υποχρεώσεις           

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις           

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 1.559.701 1.228.844 1.686.639 1.242.800 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 20 557.122 482.577 530.490 454.512 

∆ανειακές υποχρεώσεις 21 32.041.009 34.518.351 32.041.009 34.518.351 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων   34.157.833 36.229.772 34.258.138 36.215.663 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις           

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 20.202.014 22.202.301 17.943.579 19.615.009 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 23 81.135 2.104.666 0 2.046.582 

∆ανειακές υποχρεώσεις 21 11.328.314 5.446.688 11.328.314 5.446.650 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   31.611.463 29.753.655 29.271.893 27.108.241 

Σύνολο υποχρεώσεων   65.769.296 65.983.427 63.530.031 63.323.904 

            

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 90.008.084 94.529.303 88.806.247 87.372.154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  39 - 86  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων  

Η Κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2010 και η αντίστοιχη της συγκρίσιµης 
χρήσης 1/1 – 31/12/2009 έχει ως εξής: 
 

    Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
          

  Σηµειώσεις 
1/1 - 

31/12/10 
1/1 - 

31/12/09 
1/1 - 

31/12/10 
1/1 - 

31/12/09 

Πωλήσεις 24 44.114.726 50.365.734 38.261.131 43.880.421 

Κόστος Πωληθέντων 25 -18.038.186 -20.127.331 -16.561.382 -17.388.679 

Μεικτό Κέρδος   26.076.539 30.238.404 21.699.750 26.491.742 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 26 -637.209 -793.323 -637.209 -799.323 

Έξοδα διάθεσης 27 -20.582.215 -18.767.516 -15.375.154 -15.847.279 

Έξοδα διοίκησης 28 -4.486.892 -4.284.478 -4.264.605 -3.857.639 

Λοιπά έσοδα / έξοδα  29 4.903.855 1.011.688 4.470.170 1.242.653 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων   5.274.079 7.404.775 5.892.952 7.230.155 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 30 45.639 89.551 40.968 86.325 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 30 -2.171.915 -2.438.904 -2.154.113 -2.359.735 

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 9 -453.313 -24.728 -73.349 0 

Κέρδη προ φόρων   2.694.490 5.030.693 3.706.458 4.956.744 

Φόρος εισοδήµατος 31 -1.126.577 -1.634.437 -1.266.621 -1.636.193 

Καθαρά κέρδη περιόδου   1.567.913 3.396.257 2.439.838 3.320.551 

            

            

Καθαρά κέρδη περιόδου αποδιδόµενα σε:           

Ιδιοκτήτες της µητρικής    1.853.274 3.590.772 2.439.838 3.320.551 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    -285.361 -194.515 - - 

    1.567.913 3.396.257 2.439.838 3.320.551 

Κέρδη ανά µετοχή            

Βασικά και µειωµένα 32 0,1605 0,3109 0,2112 0,2875 

            

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  39 - 86  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος    

Η Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2010 και η αντίσοιχη της συγκρίσιµης 
χρήσης 1/1 – 31/12/2009 έχει ως εξής: 
 

    Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

            

  
1/1 - 

31/12/10 
1/1 - 

31/12/09 
1/1 - 

31/12/10 
1/1 - 

31/12/09 

            

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.567.913 3.396.257 2.439.838 3.320.551 

Αποτέλεσµα από αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 10 -71.090 -123.571 -71.090 -123.571 

Έξοδα αυξήσεων µετοχικών κεφαλαίων θυγατρικών   0 -5.740 0 0 

Συν/κές διαφορές µετατροπής οικ.καταστάσεων από το 
νόµισµα λειτουργίας στο νόµισµα παρουσίασης   -38.745 7.190 0 0 

Πρόγραµµα παροχών που εξαρτώνται από την αξία 
µετοχών (stock options)   0 8.719 0 8.719 

Φόρος εισοδήµατος επί των λοιπών συνολικών εσόδων   21.967 24.366 14.218 24.714 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων   -87.869 -89.036 -56.872 -90.138 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1.480.045 3.307.221 2.382.965 3.230.413 

 
Συγκεντρωτικά συνολικό εισόδηµα περιόδου 
αποδιδόµενα σε :           

Ιδιοκτήτες της µητρικής    1.807.736       3.497.184 2.382.966 3.230.413 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    -327.691 -189.963 0 0 

    1.480.045 3.307.221 2.382.966 3.230.413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  39 - 86  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση των ταµειακών ροών 

Οι ταµειακές ροές του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2010 και οι αντίσοιχες της συγκρίσηµης χρήσης 1/1 – 
31/12/2009 έχουν ως εξής: 
 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

          

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες         
Κέρδη προ φόρων 2.694.490 5.030.693 3.706.458 4.956.744 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:         
Αποσβέσεις 3.072.439 2.400.177 2.873.754 2.231.242 
Προβλέψεις -382.365 640.194 -513.542 659.175 
Συναλλαγµατικές διαφορές -50.816 20.498 0 15034 
Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές  0 -3.300 0 0 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

521.406 
-86.325 

31.425 -86.325 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.154.113 1.940.868 2.154.113 1.897.100 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

  

  

  
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 2.021.107 -2.983.469 1.313.213 1.250.483 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.010.366 6.045.048 3.535.807 8.851.457 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.659.263 657.939 -2.155.686 274.577 
Μείον:         
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.045.113 -1.810.158 -2.045.113 -1.766.391 
Καταβεβληµένοι φόροι -2.448.838 -677.580 -2.372.642 -464.229 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

6.887.526 11.174.586 6.527.785 17.818.865 

          

Επενδυτικές δραστηριότητες          

Απόκτηση θυγατρικής ή συγγενούς επιχείρησης  0 -2.001.062 0 -6.634.000 

∆ιαθέσιµα απωλεσθείσας/ιδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας  -1.496.411 4.998.000 0 0 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
-6.052.458 -5.965.272 -5.874.733 -5.130.240 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 22.578 159.088 13.193 18.910 

Τόκοι εισπραχθέντες 41.924 86.325 41.924 86.325 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

-7.484.367 -2.722.922 -5.819.616 -11.659.004 

          

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες          

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 6.129.672 27.172.044 6.129.672 27.172.044 

Εξοφλήσεις δανείων -2.138.127 -33.382.689 -2.138.089 -31.841.101 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -991.797 -895.644 -991.797 -895.644 

Εισπράξεςι/εξοφλήσεις ιδίων µετοχών 0 84.793 0 84.793 

Μερίσµατα πληρωθέντα -1.155.000 -1.386.000 -1.155.000 -1.386.000 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

1.844.748 -8.407.496 1.844.786 -6.865.908 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 

1.247.907 44.168 2.552.956 -706.046 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.402.018 3.357.850 1.392.434 2.098.481 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 4.649.925 3.402.018 3.945.390 1.392.434 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  39 - 86  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων 

Η Κατάσταση µεταβολής των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2010 και η αντίστοιχη της συγκρίσιµης 
χρήσης 1/1 – 31/12/2009 έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
                  

  

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής 
Μη 

ελέγχουσες 
συµµετοχές  

Σύνολο Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Υπέρ το  
άρτιο 

Ίδιες 
µετοχές 

Αποθεµα- 
τικά 

κεφάλαια 

Αποτελέ- 
σµατα  
σε νέο 

Σύνολο 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2010 

Υπόλοιπα κατά την  
1η Ιανουαρίου 2010 

4.504.500 7.882.538 0 1.459.989 9.680.924 23.527.950 5.017.927 28.545.877 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 2010 

0 0 0 -37.052 1.844.788 1.807.736 -327.691 1.480.045 

∆ιανοµή µερίσµατος 0 0 0 0 -1.155.000 -1.155.000 0 -1.155.000 

Απώλεια ελέγχου θυγατρκής 
εταιρείας 

0 0 0 0 0 0 -4.632.133 -4.632.133 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 0 0 121.992 -121.992 0 0 0 

Συνολικό αναγνωριζόµενο 
κέρδος (ζηµιά) χρήσης 

0 0 0 84.940 567.796 652.736 -4.959.824 -4.307.088 

Υπόλοιπα κατά την  
31η ∆εκεµβρίου 2010 

4.504.500 7.882.538 0 1.544.928 10.248.720 24.180.686 58.104 24.238.789 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2009 

Υπόλοιπα κατά την  
1η Ιανουαρίου 2009 

4.504.500 7.873.819 -87.536 1.392.955 7.648.235 21.331.973 -307.927 21.024.046 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 2009 

0 8.719 0 -98.857 3.587.322 3.497.184 -189.963 3.307.221 

∆ιανοµή µερίσµατος 0 0 0 0 -1.386.000 -1.386.000 0 -1.386.000 

Απόκτηση ιδίων µετοχών 0 0 -494.463 0 0 -494.463 0 -494.463 

Πώληση ιδίων µετοχών 0 0 581.999 0 -2.743 579.256 0 579.256 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 0 0 165.890 -165.890 0 0 0 

Απόκτηση συµµετοχών σε 
θυγατρικές 

0 0 0 0 0 0 5.515.818 5.515.818 

Συνολικό αναγνωριζόµενο 
κέρδος (ζηµιά) χρήσης 

0 8.719 87.536 67.033 2.032.689 2.195.977 5.325.854 7.521.831 

Υπόλοιπα κατά την  
31η ∆εκεµβρίου 2009 

4.504.500 7.882.538 0 1.459.988 9.680.924 23.527.950 5.017.927 28.545.878 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  39 - 86  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Η Κατάσταση µεταβολής των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2010 και και της αντίστοιχης συγκρίσηµης 
περιόδου 1/1 – 31/12/2009 έχει ως εξής: 
 

Η Εταιρεία 
              

  
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Υπέρ το  
άρτιο 

Ίδιες 
µετοχές 

Αποθεµα- 
τικά 

κεφάλαια 

Αποτελέ-
σµατα  
σε νέο 

Σύνολο 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2010 
Υπόλοιπα κατά την  
1η Ιανουαρίου 2010 

4.504.500 7.882.538 0 1.459.988 10.201.225 24.048.251 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 2010 

0 0 0 -56.872 2.439.838 2.382.965 

∆ιανοµή µερίσµατος 0 0 0 0 -1.155.000 -1.155.000 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 0 0 121.992 -121.992 0 

Συνολικό αναγνωριζόµενο 
κέρδος περιόδου  

0 0 0 65.120 1.162.846 1.227.965 

Υπόλοιπα κατά την  
31η ∆εκεµβρίου 2010 

4.504.500 7.882.538 0 1.525.108 11.364.070 25.276.216 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2009 
Υπόλοιπα κατά την  
1η Ιανουαρίου 2010 

4.504.500 7.873.819 -87.536 1.392.955 8.435.307 22.119.044 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 2009 

0 8.719 0 -98.857 3.320.551 3.230.413 

∆ιανοµή µερίσµατος 0 0 0 0 -1.386.000 -1.386.000 

Απόκτηση ιδίων µετοχών 0 0 -494.463 0 0 -494.463 

Πώληση ιδίων µετοχών 0 0 581.999 0 -2.743 579.256 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 0 0 165.890 -165.890 0 

Συνολικό αναγνωριζόµενο 
κέρδος (ζηµιά) περιόδου  

0 8.719 87.536 67.033 1.765.918 1.929.206 

Υπόλοιπα κατά την  
31η ∆εκεµβρίου 2009 

4.504.500 7.882.538 0 1.459.988 10.201.225 24.048.251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  39 - 86  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Επεξηγηµατικές σηµειώσεις  

1. Γενικές πληροφορίες 

Ο Όµιλος της «Κορρές Α.Ε. – Φυσικά Προϊόντα» («ο Όµιλος») παρουσιάζει τις οικονοµικές της καταστάσεις µε περίοδο αναφοράς 1/1 – 
31/12/2010 µαζί µε τις σχετικές επεξηγηµατικές σηµειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους.  
 
Η έδρα της µητρικής εταιρείας («η Εταιρεία») είναι στην Αθήνα, Κ. Μάνου 20-26, Τ.Κ. 11633.  
 
Κύριο αντικείµενο του Οµίλου είναι η παραγωγή, σε εργοστάσια δικά της ή τρίτων, διανοµή και εµπορία καλλυντικών, φαρµακευτικών ειδών και 
οµοιοπαθητικών προϊόντων. 
 
Οι µετοχές της Εταιρείας από την 12η Απριλίου 2007 διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης.  
 
Αναλυτικά η δοµή του οµίλου καθώς και η µέθοδος ενοποίησης των εταιρειών έχουν ως εξής: 
 

Επωνυµία Έδρα 
Κύρια 

δραστηριότητα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Μέθοδος 

Ενοποίησης 
Σχέση 

συµµετοχής 

Κορρές Α.Ε. - Φυσικά Προϊόντα Ελλάδα 
Παραγωγή και εµπορία καλλυντικών, φαρµακευτικών 
και οµοιοπαθητικών προϊοντων 

Μητρική - - 

Κίνγκς εντ Κουήνς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Ελλάδα Εµπορία καλλυντικών 100,0% Ολική Άµεση 

Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. Ελλάδα Εµπορία οµοιοπαθητικών προϊοντων 100,0% Ολική Άµεση 

Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. Ελλάδα Εµπορία και διανοµή φυτικών εκχυλισµάτων  60,0% Ολική Άµεση 

District Two Gmbh Γερµανία 
Εµπορία καλλυντικών, φαρµακευτικών και 
οµοιοπαθητικών προϊοντων 

50,0% Ολική Άµεση 

Φάρµακον Βορείου Ελλάδας A.E. Ελλάδα 
Εµπορία καλλυντικών, φαρµακευτικών και 
οµοιοπαθητικών προϊοντων 

100,0% Ολική Άµεση 

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ Ελλάδα Παραγωγή και εµπορία προϊόντων µε χρήση κρόκου 45,0% 
Καθαρή 
Θέση 

Άµεση 

Milgauss Limited Κύπρος  Επενδυτική δραστηριότητα 16,7% 
Καθαρή 
Θέση 

Άµεση 

Korres North America Ltd ΗΠΑ Εµπορία καλλυντικώνπροϊόντων 16,7% 
Καθαρή 
Θέση 

Έµµεση 

Korres Retail UK Ltd Αγγλία Εµπορία καλλυντικώνπροϊόντων 50,0% 
Καθαρή 
Θέση 

Άµεση 

 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2010 για την Εταιρεία ήταν διακόσια είκοσι έξι (226) άτοµα ενώ για τον Όµιλο διακόσια 
πενήντα επτά (257) άτοµα  και αντίστοιχα για την 31.12.2009 για την Εταιρεία ήταν διακόσια σαράντα πέντε (245) άτοµα ενώ για τον Όµιλο 
διακόσια εβδοµήντα οκτώ (278) άτοµα. 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση µε 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
εύλογες αξίες µέσω των αποτελεσµάτων και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής «∆ΠΧΑ») και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «∆ΛΠ»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως 
αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρµογής κάθε ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ ορίζεται από τους 
σχετικούς κανονισµούς που εκδίδει η αρµόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόµισµα παρουσίας και λειτουργίας των εταιρειών του Οµίλου. Όλα τα 
ποσά εµφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονοµικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Η  κατάρτιση  των  οικονοµικών  καταστάσεων βάσει ∆ΠΧΑ  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιµήσεων,  αρχών  και   παραδοχών  οι  οποίες  
επηρεάζουν  την  αποτίµηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  ενδεχόµενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  
καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονοµικές καταστάσεις.   
 
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρείας.  
 
Οι  παρούσες οικονοµικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τη  δίκαιη  εικόνα  της  χρηµατοοικονοµικής  κατάστασης  της  επιχείρησης   και του 
Οµίλου κατά  την ηµεροµηνία σύνταξής τους. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό 
αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 

 

3.1. Βάση Ενοποίησης  

Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις: Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον Όµιλο. Η ύπαρξη τυχόν 
δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνονται υπόψη 
προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από 
την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος παύει να υφίσταται.  
 
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου απόκτησης. Την ηµεροµηνία της απόκτησης ο Όµιλος 
αναγνωρίζει ξεχωριστά από την τυχόν υπεραξία, τα αναγνωρίσιµα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, τις αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις καθώς 
και τυχόν µη ελέγχουσες συµµετοχές στην αποκτώµενη θυγατρική. Για να πληρούν τα κριτήρια της αναγνώρισης ως µέρος της εφαρµογής της 
µεθόδου απόκτησης, τα αναγνωρίσιµα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις, πρέπει να ανταποκρίνονται κατά την 
ηµεροµηνία της απόκτησης στους ορισµούς των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, του Πλαισίου για την Κατάρτιση και Παρουσίαση 
των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ο Όµιλος επιµετρά τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στις 
εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία απόκτησής τους. Το µεταβιβασθέν αντάλλαγµα σε µια απόκτηση επιµετράται σε εύλογη αξία, η οποία 
υπολογίζεται ως το άθροισµα της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία απόκτησης των µεταφερθέντων περιουσιακών στοιχείων από τον Όµιλο, 
τωντυχόν  υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την αποκτώµενη θυγατρική προς τους προηγούµενους ιδιοκτήτες και τα τυχόν συµµετοχικά 
δικαιώµατα που έχει εκδώσει ο Όµιλος. 
 
Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης 2010 δεν αποκτήθηκε συµµετοχή σε θυγατρική εταιρεία. 
  
Τα έσοδα και τα έξοδα της θυγατρικής συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις: (α) από την ηµεροµηνία της απόκτησης 
(β) µέχρι την ηµεροµηνία που η µητρική παύει να ελέγχει την θυγατρική. Το κέρδος ή η ζηµία αποδίδεται στη µητρική εταιρεία και τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας. Επειδή αµφότερα είναι ίδια κεφάλαια, το ποσό που αποδίδεται στα δικαιώµατα µειοψηφίας δεν αποτελεί έσοδο ή έξοδο. 
 
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, που συµπεριλαµβάνουν έσοδα, έξοδα και µερίσµατα, απαλείφονται πλήρως. Κέρδη και 
ζηµίες από ενδοεταιρικές συναλλαγές, που αναγνωρίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, όπως αποθέµατα και πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
απαλείφονται πλήρως. Τυχόν  ενδοεταιρικές ζηµίες εξετάζονται κατά πόσο υποδηλώνουν αποµείωση αξίας η οποία, σε αυτήν την περίπτωση 
αναγνωρίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων, καταρτίζονται µε την ίδια ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται χρησιµοποιώντας οµοιόµορφες λογιστικές πολιτικές για όµοιες συναλλαγές και άλλα 
γεγονότα, σε όµοιες συνθήκες. Όποτε απαιτείται, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών τροποποιούνται ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.   
 
Η Εταιρεία στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις, λογιστικοποιεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στο κόστος κτήσης µείον τυχόν αποµείωση. 
 
Ο Όµιλος µπορεί να χάσει τον έλεγχο µιας θυγατρικής µε ή χωρίς αλλαγή του απόλυτου ή του σχετικού επιπέδου κυριότητας. Αυτό θα µπορούσε 
να συµβεί λόγω συµβατικού διακανονισµού. Όταν ο Όµιλος απολέσει τον έλεγχο θυγατρικής, τότε αυτή: α) παύει την αναγνώριση των 
περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και των υποχρεώσεων της θυγατρικής στη λογιστική τους αξία κατά την 
ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου, β) παύει την αναγνώριση της λογιστικής αξίας τυχόν µειοψηφικής συµµετοχής στην πρώην θυγατρική κατά 
την ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου, γ) αναγνωρίζει: i) την εύλογη αξία του τυχόν ανταλλάγµατος που ελήφθη από τη συναλλαγή, το συµβάν, 
ή τις συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσµα την απώλεια του ελέγχου και ii) εάν η συναλλαγή που είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια του ελέγχου 
περιλαµβάνει διανοµή µετοχών της θυγατρικής σε ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους αυτή, εκείνη τη διανοµή, δ) αναγνωρίζεται τυχόν επένδυση 
που έχει διακρατηθεί στην πρώην θυγατρική στην εύλογή της αξία κατά την ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου, ε) ανακατατάσσονται στα 
αποτελέσµατα, ή µεταφέρονται απευθείας στα κέρδη εις νέον, εάν αυτό απαιτείται από τα ∆.Π.Χ.Α και στ) αναγνωρίζονται τυχόν διαφορές που 
προκύπτουν ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα που λογίζονται στη µητρική εταιρεία.  
 
Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης 2010 απαλέθηκε ο έλεγχος µίας θυγατρικής εταιρείας (βλέπε σχετικά παρακάτω την 
υπ΄αριθµ. 8 σηµείωση). 
 
Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις: Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο 
γενικά ισχύει όταν το ποσοστό συµµετοχής κυµαίνεται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των 
επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες 
αποµείωσης). 
 
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το 
µερίδιο των απ’ ευθείας µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Ο συσσωρευµένες µεταβολές 
επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών µιας 
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συνδεδεµένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεµένη, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν 
αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συνδεδεµένης. 
 
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό 
συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, αλλά λαµβάνονται υπόψη ως ένδειξη 
αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι 
οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.    
 
Η Εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε συγγενείς εταιρίες στο κόστος κτήσης µείον τυχόν αποµείωση. 
 

3.2. Λειτουργικοί τοµείς 

Ως λειτουργικός τοµέας για τον Όµιλο θεωρείται κάθε συστατικό µέρος του οποίου τα αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τη ∆ιοίκηση του 
Οµίλου για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στον τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεώς του.  
 
Η αξιολόγηση του κάθε τοµέα γίνεται µε διάφορους δείκτες αλλά κυρίως βάσει των επιτευχθέντων κατά τοµέα αποτέλεσµα εκµετάλλευσης 
(κέρδος προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων).  
 
Ο Όµιλος δεν λαµβάνει έσοδα από κάποιο πελάτη τα οποία να υπερβαίνουν το 10% των συνολικών εσόδων. 
 
Ο Όµιλος παρουσιάζει σε ειδική παράγραφο στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις ξεχωριστές πληροφορίες για κάθε λειτουργικό τοµέα, όπως 
επίσης πληροφορίες για την γεωγραφική κατανοµή των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των εσόδων του Οµίλου.  
 
 

3.3. Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου, επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, στο 
οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Το νόµισµα παρουσίασης των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του 
Οµίλου είναι το Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα όλων των εταιρειών του Οµίλου, εκτός της «Korres North America Ltd» της οποίας  και το 
νόµισµα λειτουργίας είναι το ∆ολλάριο Αµερικής. 
 
(β) Παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα στο νόµισµα λειτουργίας 
Η αρχική αναγνώριση στο νόµισµα λειτουργίας, µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, γίνεται µε την εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος, της 
τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Η 
ηµεροµηνία της συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις προϋπoθέσεις αναγνώρισης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 
 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης: 

� τα σε ξένο νόµισµα, χρηµατικά στοιχεία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος, 
� τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική 

ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής, και 
� τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που 

υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 
προκύπτουν. 
 
(γ) Χρήση νοµίσµατος παρουσίασης διαφορετικού του νοµίσµατος λειτουργίας 
Στον Όµιλο περιλαµβάνεται και µία εταιρεία (Korres North America Ltd) µε διαφορετικό νόµισµα λειτουργίας (∆ολλάριο Αµερικής). Το 
αποτελέσµατα και η οικονοµική θέση της εν λόγω εταιρείας εκφράζονται στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου (Ευρώ) ώστε να είναι δυνατή η 
παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές: 

� περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης που παρουσιάζεται (συµπεριλαµβανοµένων των 
συγκρίσιµων κονδυλίων), µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες κλεισίµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της σχετικής Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης. 

� έσοδα και έξοδα για κάθε κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των συγκρίσιµων κονδυλίων), 
µετατρέπονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών ή σε µια τιµή που πλησιάζει τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες των ηµεροµηνιών των συναλλαγών (για παράδειγµα µια µέση ισοτιµία της περιόδου) και 

� κάθε προκύπτουσα συναλλαγµατική διαφορά αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Κατά την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων και της οικονοµικής θέσης των εκµεταλλεύσεων στο εξωτερικό µε αυτά του Οµίλου και συγκεκριµένα 
κατά τις σχετικές απαλείψεις, η διαφορά που προκύπτει κατά τον συµψηφισµό ενδοεταιρικού χρηµατικού περιουσιακού στοιχείου (ή υποχρέωσης), 
λόγω νοµισµατικών διακυµάνσεων, θεωρείται συναλλαγµατική διαφορά που συνεχίζει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα ή στα λοιπά συνολικά 
έσοδα (στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο) και σωρεύεται ως διακεκριµένο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τη 
διάθεση της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό.  
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν σε χρηµατικό στοιχείο που αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης του Οµίλου σε εκµετάλλευση 
στο εξωτερικό θα αναγνωρίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αρχικά στα λοιπά συνολικά έσοδα και θα ανακατατάσσονται από τα 
ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της εν λόγω επένδυσης. 
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3.4. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τα κτίρια (εκτός εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων) και τις εδαφικές εκτάσεις που κατέχει, σύµφωνα µε την µέθοδο 
αναπροσαρµογής, ενώ τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία σύµφωνα µε την µέθοδο του κόστους.  
 
Ειδικότερα, τα κτίρια που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή, τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών, ή για κάλυψη αναγκών των διοικητικών 
υπηρεσιών και οι εδαφικές εκτάσεις, αναγνωρίζονται στις εύλογες αξίες τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους και τυχόν αναγνωριζόµενη 
αποµείωση. Ο Όµιλος διενεργεί αναπροσαρµογές της αξίας αυτών των στοιχείων σε ικανοποιητικά τακτικά διαστήµατα, βάσει περιοδικών 
εκτιµήσεων από ανεξάρτητους εξωτερικούς επαγγελµατίες εκτιµητές, ώστε η λογιστική αξία να µη διαφέρει σηµαντικά από εκείνη που θα 
προσδιοριζόταν χρησιµοποιώντας την εύλογη αξία κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι αποσβέσεις των κτιρίων λογίζονται στις 
αναπροσαρµοσµένες αξίες των παγίων και αναγνωρίζεται απ΄ευθείας στα αποτελέσµατα. 
 
Όταν η λογιστική αξία των κτιρίων ή εδαφικών εκτάσεων αυξάνεται ως αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµογής, η αύξηση αναγνωρίζεται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα και σωρεύεται στα ίδια κεφάλαια ως πλεόνασµα αναπροσαρµογής. Αν η λογιστική αξία των κτιρίων ή εδαφικών εκτάσεων στο 
µέλλον µειωθεί ως αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµογής, η µείωση θα αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα µέχρι το όριο του εκάστοτε 
πιστωτικού υπολοίπου που υφίσταται ως πλεόνασµα αναπροσαρµογής. Το τυχόν εναποµείνον υπόλοιπο αποµείωσης, µετά την αναγνωριση στα 
λοιπά συνολικά έσοδα, θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. 
 
Οι εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων και ο εξοπλισµός αναγνωρίζονται στο κόστος τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους και µείον τις 
τυχόν σωρευµένες αποµειώσεις τους. 
 
Οι αποσβέσεις λογίζονται µε σκοπό τη µείωση του κόστους ή της αναπροσαρµοσµένης αξίας µείον την υπολειµµατική αξία των ενσώµατων πάγιων 
στοιχείων, εκτός των εδαφικών εκτάσεων και των ακινητοποιήσεων σε εκτέλεση, σύµφωνα µε την εκτιµούµενη ωφέλιµη ζωή τους, 
χρησιµοποιώντας την ευθεία µέθοδο. 
 
Η εκτιµώµενη διάρκεια ζωής  των σηµαντικότερων κατηγοριών παγίων  είναι οι εξής: 
 

Κτίρια 30 έτη 
Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων 5 – 9 έτη 
Μηχανήµατα και λοιπός µηχανολογικός 
εξοπλισµός 

15 έτη 

Μεταφορικά Μέσα 8 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  5 – 10 έτη 

 
Ενσώµατα πάγια που αφορούν χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται ανάλογα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους, όπως και τα ιδιόκτητα πάγια. 
 
Το κέρδος ή η ζηµία από πώληση ενός παγίου αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν λόγω αποτέλεσµα προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του 
καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του πάγιου στοιχείου. 
 

3.5. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού    

Υπεραξία 

Σε κάθε περίπτωση συνένωσης του Οµίλου µε άλλη επιχείρηση (απόκτηση συµµετοχής), την ηµεροµηνία της απόκτησης, ο Όµιλος αναγνωρίζει 
την υπεραξία που αποκτήθηκε κατά την συνένωση επιχειρήσεων ως περιουσιακό στοιχείο. Η υπεραξία επιµετράται ως το κόστος της συνένωσης 
το οποίο υπερβάλλει την αξία της συµµετοχής του Οµίλου  στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων 
και ενδεχόµενων υποχρεώσεων της αποκτώµενης επιχείρησης.  
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει µία καταβολή του αποκτώντος εν όψει µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών από περιουσιακά στοιχεία που δεν 
δύνανται να προσδιοριστούν µεµονωµένα και να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, ο Όµιλος επιµετρά την υπεραξία στο κόστος της µείον οποιωνδήποτε σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Σε ετήσια 
βάση  εξετάζονται τυχόν ενδείξεις για αποµείωση αξίας ή και πιο συχνά αν τα γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι θα 
µπορούσε να αποµειωθεί η αξία. 
 
Στη υπ΄αριθµ. 3.8 σηµείωση  περιγράφονται οι διαδικασίες για την εξέταση της αποµείωσης της αξίας. 
 
 
Έξοδα ανάπτυξης 

Τα έξοδα ανάπτυξης που αναγνωρίζονται ως ασώµατες ακινητοποιήσεις, αφορούν έξοδα που προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης αναπτυξιακών 
προγραµµάτων, σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και δοκιµές νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και είναι πιθανό να προσφέρουν στον Όµιλο µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη, λαµβάνοντας υπ’όψη το βαθµό της εµπορικής βιωσιµότητας τους και εφόσον το κόστος µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. 
 
Τα υπόλοιπα, εκτός των ανωτέρω, έξοδα ανάπτυξης όπως και τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης. Έξοδα ανάπτυξης τα οποία 
σε προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώµατες ακινητοποιήσεις σε µεταγενέστερη 
οικονοµική χρήση.  
 
Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την εκκίνηση της εµπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάση της 
σταθερής µεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο των αναµενόµενων ωφελειών του προϊόντος. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί 
από τον Όµιλο δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. 
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Τα έξοδα ανάπτυξης της εταιρείας που έχουν αναγνωριστεί ως ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν Προϊόντα ή παραγωγική διαδικασία που είναι 
επακριβώς καθορισµένα και οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε αυτά µπορεί να εξατοµικευτούν και να υπολογιστούν αξιόπιστα.  
 
Η διοίκηση αναγνωρίζει ένα έξοδο ως έξοδο ανάπτυξης εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Μπορεί να αποδειχθεί η δυνατότητα τεχνικής αξιοποίησης του προϊόντος ή της διαδικασίας 
• Η εταιρεία προτίθεται να παράγει και να εµπορευθεί ή να χρησιµοποιήσει το προϊόν ή την διαδικασία 
• Μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει αγορά για το προϊόν ή τη διαδικασία ή ότι αυτά θα είναι χρήσιµα για την εταιρεία στην 

περίπτωση που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αντί να πωληθούν και 
• Υπάρχουν επαρκείς πόροι, ή µπορεί να αποδειχθεί ή διαθεσιµότητα τους για την ολοκλήρωση του προγράµµατος και την εµπορία ή 

χρήση του προϊόντος ή της διαδικασίας. Τα έξοδα ανάπτυξης δεν υπερβαίνουν το ποσό που πιθανολογείται ότι θα καλυφθεί από τα 
σχετικά µελλοντικά οφέλη (οικονοµικά) µετά την αφαίρεση των περαιτέρω δαπανών ανάπτυξης του σχετικού κόστους παραγωγής 
και των εξόδων διάθεσης και διοίκησης που συνδέονται άµεσα µε την εµπορία του προϊόντος. 

 
Εµπορικά δικαιώµατα  

Ο Όµιλος αναγνωρίζει ως άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του τους πόρους που δαπανά για τη λήψη δικαιωµάτων των οποίων ο έλεγχος αποδίδει 
µελλοντικές οικονοµικές ωφέλειες.  
Τα εν λόγω πάγια αναγνωρίζονται όταν: 
α) πιθανολογείται ότι τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αποδίδονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στoν Όµιλο και 
β) το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί είναι η δυνατότητα ελέγχου του άϋλου περιουσιακού στοιχείου καθώς και η δυνατότητα διαχωρισµού 
του ή να προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, ασχέτως αν τα δικαιώµατα αυτά είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίζονται από την 
οικονοµική οντότητα ή από άλλα δικαιώµατα και δεσµεύσεις. Ως δυνατότητα διαχωρισµού νοείται η δυνατότητα το περιουσιακό στοιχείο να 
πωληθεί, µεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαγεί είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε σχετικό συµβόλαιο, περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση. 
 
Ο έλεγχος του περιουσιακού στοιχείου από τον Όµιλο τεκµαίρεται ότι υπάρχει αν έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
που απορρέουν από τον υποκείµενο πόρο και να απαγορεύει ή να επιτρέπει έναντι αµοιβής την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα οφέλη. 
 
Το κόστος ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε ξεχωριστά εµπεριέχει: (α) την τιµή αγοράς του και (β) κάθε άµεσα επιρριπτέο 
κόστος προετοιµασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόµενη χρήση του. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, το άϋλο περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη 
ζηµία αποµείωσης. Ως ωφέλιµη ζωή θεωρείται η περίοδος κατά την οποία ο Όµιλος λαµβάνει από αυτό το περιουσιακό στοιχείο µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη.  
 
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στην αξία των λογισµικών προγραµµάτων που χρησιµοποιεί ο Όµιλος  στις διάφορες λειτουργίες 
του. Το κόστος λογισµικού περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων. Το κόστος των αδειών για τη χρήση λογισµικού 
κεφαλαιοποιείται µε βάση το κόστος κτήσης και ανάπτυξης του συγκεκριµένου λογισµικού. 
 
Τα προγράµµατα αυτά απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις οι οποίες υπολογίζονται στη διάρκεια της ωφέλιµης 
ζωής τους και συγκεκριµένα αποσβένονται σε οκτώ (8) έτη. 
 
 

3.6. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την 
αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ηµεροµηνία Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
� Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µε σκοπό να πουληθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχουν 

χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά 
µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν 
µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

� Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών 
στα αποτελέσµατα. 

 
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε 
προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.  
 
Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων του Οµίλου περιλαµβάνονται στα 
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα».  
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Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, τις τραπεζικές καταθέσεις, τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις 
υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. Οι υπέρ-αναλήψεις εµπεριέχονται στο κονδύλι των δανειακών υποχρεώσεων της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης. 
 
∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:  

� Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.  
� Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν 

µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων ακινητοποιήσεων 
ή παροχή υπηρεσιών. 

� Προπληρωθέντα  έξoδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων του ενεργητικού. 

� Απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις. 
� Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος,  
� Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών 

πάγιων στοιχείων.  
 
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις µε τακτή λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, ενώ τα ∆άνεια 
και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιµώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα.  
 
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται στο κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι 
«Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις», εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία της Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης.. Τα τελευταία περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και συγκεκριµένα στο 
κονδύλι «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις». 
 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να 
ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδος ή ζηµία επί διαθέσιµου προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζηµίες αποµείωσης και 
συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, το 
σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζηµία που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια 
στα αποτελέσµατα ως προσαρµογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  
 
Ειδικά, η αποτίµηση των συµµετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα αποτιµώνται στο κόστος. Οι εύλογες 
αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές 
ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων 
συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις 
πραγµατικές συνθήκες του εκδότη. 
 
 Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου που περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφοριακά στοιχεία της 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» και αφορούν µετοχές που διαπραγµατεύονται 
στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Περιλαµβάνει τις συµβατικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται για: 
� Παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση 
� Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση, µε όρους πιθανά δυσµενείς. 
� Μια σύµβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε συµµετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι: (α) ένα µη 

παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει µεταβλητό αριθµό ιδίων 
συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί µε κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή 
ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή άλλης χρηµατοοικονοµικής απαίτησης µε ένα καθορισµένο αριθµό συµµετοχικών τίτλων της 
επιχείρησης. 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους πλέον (µείον) τα έξοδα που είναι άµεσα 
αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριµένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταµειακή εισροή από την έκδοση του 
µέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δηµιουργία της υποχρέωσης. 
 
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µέσω αποτελεσµάτων), στις οποίες δεν εµπίπτουν οι 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρησιµοποίηση 
της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
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Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης  στο 
κονδύλι «∆ανειακές υποχρεώσεις» και στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στα κονδύλια «∆ανειακές υποχρεώσεις» και «Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις».  
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου αφορούν έντοκα τραπεζικά δάνεια και  αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασµούς και καταχωρούνται στο 
συνολικό καθαρό ποσό που έχει ληφθεί µετά την αφαίρεση των άµεσων εξόδων σύναψης της δανειακής σύµβασης και το οποίο ποσό 
αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που σχετίζονται µε αυτά τα δάνεια, περιλαµβανοµένων των πληρωτέων 
ποινών για πρόωρη εξόφληση ή των εξόδων για διακανονισµό, καθώς και τα άµεσα κόστη έκδοσης του δανείου, καταχωρούνται εφόσον είναι 
«δουλευµένα» στη χρέωση των αποτελεσµάτων µε πίστωση των δανειακών λογαριασµών και εµφανίζονται στο υπόλοιπο του δανείου της 
περιόδου εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί.  
 
Τα έξοδα δανεισµού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άµεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, 
προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, µέχρι αυτά να είναι έτοιµα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιµα για 
πώληση. Τυχόν έσοδα από τόκους ή λοιπά έσοδα από την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν ληφθεί για τον πιο πάνω 
σκοπό, µειώνουν αντίστοιχα τα κόστη δανεισµού που κεφαλαιοποιούνται. 
 
Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισµού (τόκοι και συναφή έξοδα) µεταφέρονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που αυτά πραγµατοποιούνται. 
 

3.7. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη µικρότερη αξία ανάµεσα στο κόστος κτήσης τους και στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους. Το κόστος για τα 
αγαθά που αγοράζονται από τρίτους, προσδιορίζεται από την τιµολογιακή αξία του αγαθού πλέον κάθε άµεσο έξοδο που αφορά το αγαθό µέχρι 
αυτό να παραληφθεί στη συγκεκριµένη κατάσταση και στο συγκεκριµένο χώρο που αυτό βρίσκεται κατά την αποτίµηση. Το κόστος των 
προϊόντων αποτελείται από το κόστος των άµεσων υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος όπου είναι δυνατός ο προσδιορισµός του και τα γενικά 
βιοµηχανικά ή άλλα έξοδα, που χρειάστηκαν ώστε το προϊόν να φθάσει στο συγκεκριµένο χώρο και στη συγκεκριµένη κατάσταση κατά το χρόνο 
της αποτίµησης. Το κόστος υπολογίζεται µε τη χρήση της µέσης σταθµικής µεθόδου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία απεικονίζει την εκτιµούµενη 
αξία πώλησης του αγαθού µείον τα εκτιµούµενα κόστη διάθεσής του.   
 
Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το σκοπό για τον οποίο τηρούνται τα αποθέµατα. Ως εκ τούτου η 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της ποσότητας του αποθέµατος που τηρείται για να καλύψει βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, 
βασίζεται στη συµβατική τιµή. Αν οι συµβάσεις πωλήσεων καλύπτουν µικρότερες ποσότητες από αυτές των αποθεµάτων που τηρούνται, η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία της επί πλέον ποσότητας βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης. 
  
 

3.8. Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Η υπεραξία του Οµίλου, οι συνολικές συµµετοχές, οι ασώµατες και ενσώµατες ακινητοποιήσεις υπόκεινται σε ελέγχους αποµείωσης. Για λόγους 
αξιολόγησης της αποµείωσης, ορισµένα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στην µικρότερη αναγνωρίσιµη οµάδα στοιχείων του ενεργητικού 
που δηµιουργεί ταµειακές εισροές από τη χρήση του (Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών). Ως αποτέλεσµα, ορισµένα περιουσιακά στοιχεία 
εξετάζονται αυτόνοµα για τυχόν αποµείωση ενώ κάποια άλλα εξετάζονται ως Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών. 
 
Η προκύπτουσα υπεραξία επιµερίζεται σε κάθε Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών (Μ.∆.Τ.Ρ.) που αναµένεται να ωφεληθεί από τις συνέργειες 
συνένωσης επιχειρήσεων. Οι Μ.∆.Τ.Ρ. αντιπροσωπεύουν το χαµηλότερο επίπεδο εντός του Οµίλου, στο οποίο παρακολουθείται η υπεραξία για 
τους σκοπούς της διοίκησης.  
 
Αν προκύψουν ζηµιές από µείωση της αξίας µίας Μ.∆.Τ.Ρ. στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία, αρχικά αυτές θα µειώσουν την λογιστική αξία της 
υπεραξίας. Κάθε αποµένουσα ζηµιά αποµείωσης, θα µεριστεί αναλογικά στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Μ.∆.Τ.Ρ. 
 
Η υπ΄αριθµ 3.5 σηµείωση  παρέχει περαιτέρω λεπτοµέρειες για την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας.  
 

3.9. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  
 

3.10. Ίδιες µετοχές 

Οι ίδιες µετοχές που κατέχονται είτε από την Εταιρεία είτε από εταιρείες του Οµίλου, εµφανίζονται στο κόστος κτήσης (καταβληθέν τίµηµα πλέον 
δαπάνες απόκτησης) αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση, ακύρωση ή διάθεση των ιδίων µετοχών οποιοδήποτε αποτέλεσµα 
προκύπτει αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.  
 

3.11. Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσµες παροχές:  

Οι βραχυπρόθεσµες  παροχές στους εργαζόµενους περιλαµβάνουν: 
� Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων, συµµετοχή στα κέρδη 
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� Βραχύχρονες αποζηµιωνόµενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια µε αποδοχές και άδεια ασθενείας µε αποδοχές, όταν οι απουσίες αναµένεται 
να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 12 µήνες, από το τέλος της περιόδου αναφοράς στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική 
υπηρεσία. 

� ∆ιανοµή κερδών και έκτακτες παροχές πληρωτέες µέσα σε 12 µήνες από το τέλος της περιόδου αναφοράς, µέσα στην οποία οι 
εργαζόµενοι παρέχουν  σχετική υπηρεσία 

 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν 
έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 
 
Στους εργαζόµενους περιλαµβάνονται τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κατά επέκταση οι αµοιβές τους, µεταξύ άλλων και ως συµµετοχή 
στα κέρδη της εταιρείας αντιµεωπίζονται ως βραχυπρόθεσµες παροχές που αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευµένες.   

  
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 

Οι παροχές αυτές δηµιουργούνται,  όταν µια επιχείρηση δεσµεύεται αποδεδειγµένα είτε: 
� Να τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένου ή εργαζοµένων, πριν την κανονική ηµεροµηνία αποχώρησης 
� Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσµα µιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια 

απόλυση. (∆εν υφίστανται για την εταιρεία) 
 
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως µία υποχρέωση και µία δαπάνη όταν και µόνο όταν η επιχείρηση δεσµεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι 
παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση µιας προσφοράς 
που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίµηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον 
αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχθούν την προσφορά 
 
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, τότε 
αυτές προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.  
 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, 
δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
 
 
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών.  
 
 
Πρόγραµµα  καθορισµένων εισφορών  

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να 
συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
κτλ.). 
 
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
 

Προγράµµατα καθορισµένων παροχών – Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών αφορά στη νοµική υποχρέωση του για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την 
ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση οικονοµικής θέσης για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την 
καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί. 
 
Οι κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές που αφορούν τα προσδιορισµένα 
προγράµµατα παροχών. Ο Όµιλος  λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών για νοµικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους 
εργαζόµενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται από 
αναλογιστή για την ηµεροµηνία της κάθε Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης,. Αυξήσεις ή µειώσεις σε αυτές τις κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις 
για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα κάθε χρήσης. 
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου που προκύπτουν από τη νοµοθεσία περί αποζηµιώσεων του προσωπικού, προσδιορίζεται από αναλογιστή και 
λογιστικοποιείται µε πίστωση σχετικού λογαριασµού πρόβλεψης. 
 

3.12. Προβλέψεις, ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
� Υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων. 
� Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 
� Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
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Πιθανότητα για εκροή πόρων ή άλλο γεγονός θεωρείται ως πιθανό, αν το γεγονός είναι περισσότερο αληθοφανές να συµβεί από το να µην συµβεί, 
δηλαδή η πιθανότητα ότι αυτό το γεγονός θα συµβεί είναι µεγαλύτερη από την πιθανότητα ότι δεν θα συµβεί. Όταν δεν είναι πιθανό ότι µια 
παρούσα δέσµευση υπάρχει, τότε το γεγονός αυτό γνωστοποιείται ως ενδεχόµενη υποχρέωση, εκτός αν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι αποµακρυσµένη.  
 
Όταν συντρέχει περίπτωση για τον Όµιλο, πιθανού περιουσιακού στοιχείου, που προκύπτει από παρελθόντα γεγονότα και του οποίου η ύπαρξη θα 
επιβεβαιωθεί µόνον από την επέλευση ή µη ενός ή περισσότερων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, όχι καθ’ ολοκληρίαν υποκείµενων στον 
έλεγχο του Οµίλου τότε αυτό θεωρείται ενδεχόµενο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο γνωστοποείται αλλά δεν αναγνωρίζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  Αν στο µέλλον καταστεί κατ’ ουσίαν βέβαιο, ότι µια εισροή οικονοµικών ωφελειών θα προκύψει, από το ενδεχόµενο περιουσιακό 
στοιχείο τότε το σχετικό έσοδο αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία προέκυψε αυτή η βεβαιότητα.  
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίµησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν 
την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 
παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη 
υποχρέωση. 
 

3.13. Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηµατοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συµβάσεων µεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους 
και τα οφέλη του αντικειµένου που ενοικιάζεται στο µισθωτή. 
 
Εταιρεία του Οµίλου ως εκµισθωτής 

Η εταιρεία δεν ενεργεί σαν εκµισθωτής µε χρηµατοδοτικές συµβάσεις. 
 
Εταιρεία του Οµίλου ως µισθωτής 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή 
της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, 
καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις δανειακές υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσης τους 
αν ταξινοµηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά ακίνητα δεν αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογη τους 
αξία. 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις 
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 
 

3.14. Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το άθροισµα του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου 
εισοδήµατος που συνδέεται µε συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων.   
 
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να 
διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση του συνολικού εισοδήµατος, καθώς δεν 
περιλαµβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή 
εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις.  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, 
επί των φορολογητέων κερδών. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε 
φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναµένεται να πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική 
άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, µε τη χρήση της 
µεθόδου της υποχρέωσης.  
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα κέρδη 
από τα οποία αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να εκπέσουν. 
  
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που αναµένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συµψηφιστούν. 
 
Ο Όµιλος λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόµενης 
φορολογίας µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 
αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζηµία. Για 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια), 
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οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 
 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 

3.15. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Επιχορήγηση είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το Κράτος µε την µορφή µεταβίβασης πόρων σε µία επιχείρηση, σε ανταπόδοση του ότι αυτή 
έχει τηρήσει ή πρόκειται να τηρήσει ορισµένους όρους που σχετίζονται µε τη λειτουργία της. ∆εν περιλαµβάνονται στην έννοια αυτή οι κρατικές 
ενισχύσεις  που λόγω της µορφής τους, δεν είναι επιδεκτικές αποτίµησης, καθώς και οι συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο για τις οποίες δεν είναι δυνατός 
ο διαχωρισµός από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης. 
 
Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο, ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται 
πρέπει να αγοράσει, κατασκευάσει  ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκτήσει µακράς διάρκειας περιουσιακά στοιχεία.  Είναι δυνατόν επίσης να 
ορίζονται και πρόσθετοι όροι  αναφορικά µε το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων ή µε την χρονική περίοδο στην οποία αυτά 
πρέπει να αποκτηθούν ή να παραµείνουν στην κατοχή της επιχείρησης.  
 
Επιχορηγήσεις που αφορούν τα αποτελέσµατα είναι κρατικές επιχορηγήσεις που δε σχετίζονται  µε την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 
 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η 
επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και β) το ποσό της επιχορήγησης έχει εισπραχθεί ή 
πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του 
συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 
 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και 
αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.16. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 
εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

� Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

� Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

� Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
� Έσοδο από δικαιώµατα: Το έσοδο που προκύπτει από την εκ µέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων ή του σήµατος του 

Οµίλου θα αναγνωρίζεται όταν: (α) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στον 
Όµιλο και (β) το ποσό του εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία 

� Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας όταν οριστικοποιείται το 
δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος. Στις οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται έσοδα από µερίσµατα. 

 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, 
κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει 
στο µέλλον οικονοµικά οφέλη και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

3.17. Παροχές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους 

Η Εταιρεία, παρέχει σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών (stock options) ως 
αντάλλαγµα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικαιούχους επιµετρώνται στην εύλογη αξία των δικαιωµάτων που τους παραχωρούνται κατά την 
ηµεροµηνία παραχώρησης. Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων προσδιορίζεται µέσω κατάλληλων µοντέλων αποτίµησης και η αναγνώριση των 
δικαιωµάτων πραγµατοποιείται την ηµεροµηνία κατοχύρωσης τους.  
 
Η παραχώρηση των συµµετοχικών τίτλων εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων κατοχύρωσης. Συγκεκριµένα υπάρχουν 
όροι απόδοσης που πρέπει να εκπληρωθούν, όπως παραδείγµατος χάρη την επίτευξη συγκεκριµένης αύξησης στην τιµή των µετοχών της 
Εταιρείας Οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης, πλην των συνθηκών αγοράς, δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτίµηση της εύλογης αξίας των 
µετοχών ή των µετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης κατά την ηµεροµηνία της επιµέτρησης. Αντίθετα, οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης λαµβάνονται 
υπόψη µε την προσαρµογή του αριθµού των συµµετοχικών τίτλων που συµπεριλαµβάνονται στην επιµέτρηση του ποσού της συναλλαγής ώστε, 
τελικά, το ποσό που αναγνωρίζεται για τις υπηρεσίες που λήφθηκαν ως αντάλλαγµα για τους συµµετοχικούς τίτλους να βασίζεται στον αριθµό 
των συµµετοχικών τίτλων που θα κατοχυρωθούν τελικά. Έτσι, σε αθροιστική βάση, κανένα ποσό δεν αναγνωρίζεται για υπηρεσίες που λήφθηκαν 
αν οι συµµετοχικοί τίτλοι που παραχωρήθηκαν δεν κατοχυρωθούν λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης µιας προϋπόθεσης κατοχύρωσης. ∆υνάµει αυτής 
της αρχής κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης 2010 κανένα ποσό υπηρεσίες δεν αναγνωρίστηκε ως αντάλλαγµα της παράδοσης των εν 
λόγω δικαιώµάτων προάιρεσης µετοχών της εταιρείας.    
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3.18. Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 
 

3.19. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης όταν η διανοµή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων. 
 

3.20. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν 
τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  
γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα 
ποσά εσόδων και εξόδων.  
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για 
µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση όλων των 
διαθέσιµων πληροφοριών. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 
 
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης 
των οικονοµικών καταστάσεων και ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων αφορούν: 
 

� Ενδεχόµενα γεγονότα 
Ο Όµιλος εκτιµά κατά πόσο γεγονότα ή συναλλαγές συνιστούν για τον Όµιλο προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ενδεχόµενα περιουσιακά 
στοιχεία ή έσοδο. Βλέπε σχετικά τις σηµειώσεις  υπ΄αριθµ. 29 και 36.  
 

� Εξέταση για τυχόν αποµείωση υπεραξίας, συνολικών συµµετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων  
Ο Όµιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν αποµείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την 
ύπαρξη αποµείωσης, όπως για παράδειγµα µια σηµαντική δυσµενής αλλαγή στο εταιρικό κλίµα ή µια απόφαση για πώληση ή διάθεση µιας µονάδας 
ή ενός λειτουργικού τοµέα. Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης µονάδας, η οποία εκτιµάται 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Κατά την εφαρµογή αυτής της µεθοδολογίας, ο Όµιλος βασίζεται σε µια 
σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, µελλοντικά εταιρικά σχέδια, οικονοµικές 
προεκτάσεις καθώς και δεδοµένα της αγοράς (στατιστικά και µη).  
 
Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για αποµείωση της υπεραξίας, η µέτρηση της αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για 
κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών, η οποία 
αναφέρεται παραπάνω, από ανεξάρτητους εκτιµητές όταν κρίνεται κατάλληλο. Βλέπε σχετικά την υπ΄αριθµ 11 σηµείωση. 
 

� Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Για την εκτίµηση της 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, η διοίκηση λαµβάνει υπ’ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιµη τη στιγµή που πραγµατοποιείται 
η εκτίµηση.  
 

� Φόροι εισοδήµατος 
Ο Όµιλος υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από 
αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το ενδεχόµενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα 
του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για 
αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.   
 
Ο Όµιλος εκτιµά επίσης την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου αχρησιµοποίητες 
φορολογικές ζηµιές ορισµένων θυγατρικών εταιρειών µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
Η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τις 
επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο µε τον οποίο ο Όµιλος αναµένει, κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς να 
ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών του.  
 

� Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 
Ο Όµιλος εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς των συννηµένων οικονοµικών καταστάσεων η διοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών 
στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των εν λόγω στοιχείων. 
 

� Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων 
Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα ανακτήσιµα ποσά των 
απαιτήσεων βασίζονται σε αντικειµενικές ενδείξεις, οικονοµική κατάσταση αντισυµβαλλόµενου καθώς και προηγούµενη εµπειρία. Το ποσό της 
πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα (λειτουργικά έξοδα). 
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4. Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες  

Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 
Ιανουαρίου 2010. Στην παράγραφο 4.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και έχουν υιοθετηθεί από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες 
του Οµίλου. Στην παράγραφο 4.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε 
δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
 

4.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2010) 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 η IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2009 –µια σειρά προσαρµογών σε 12 Πρότυπα – που 
αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του IASB στοχεύει στο να 
πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου 
προγράµµατος αναθεωρήσεων.  
 

• Ετήσιες βελτιώσεις 2008 
∆ΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες: ∆ιευκρινίζεται το γεγονός ότι 
όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µίας θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 5, 
ακόµη και στην περίπτωση που η εταιρία, µετά από πώληση, εξακολουθεί να διατηρεί µη ελέγχουσα συµµετοχή στη θυγατρική. 
 

• Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ (αντικατάσταση) (Κανονισµός ΕΕ 1136/2009) 
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. 
 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» (Κανονισµός ΕΕ 244/2010) 
Το IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 2 αναφορικά µε τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία 
των µετοχών µεταξύ εταιριών του ιδίου οµίλου και πως αυτές αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. 
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου.  
 

• Αναθεώρηση του ∆ΠΧΑ 3. Συνενώσεις επιχειρήσεων (αντικατάσταση) (Κανονισµός ΕΕ 495/2009) 
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 θεσπίζει αρχές και κανόνες για το πώς ένας αποκτών σε συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζει και επιµετρά στα βιβλία 
του τα διάφορα στοιχεία (όπως αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις, µη ελέγχουσες συµµετοχές και υπεραξία) που 
συνδέονται µε τη λογιστική αντιµετώπιση της πράξης απόκτησης. Καθορίζει επίσης τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σχετικά µε τις 
πράξεις αυτές. Μεταξύ των αλλαγών που θα επέλθουν µε την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 περιλαµβάνεται η εξοδοποίηση των 
δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση καθώς και η αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα 
αποτελέσµατα. 
 
Το αναθεωρηµένο πρότυπο αναµένεται να επηρεάσει τη λογιστική αντιµετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων µελλοντικών περιόδων, ενώ η 
επίδραση αυτή θα εκτιµηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγµατοποιηθούν. 
 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27. Ενοποιηµένες και Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις (Κανονισµός ΕΕ 494/2009) 
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27 καθορίζουν κάτω από ποιες περιστάσεις µια οικονοµική οντότητα οφείλει να συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, πώς πρέπει να λογιστικοποιούν οι µητρικές οικονοµικές οντότητες τις µεταβολές των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σε θυγατρικές και πώς 
πρέπει να επιµερίζονται οι ζηµίες µιας θυγατρικής µεταξύ της ελέγχουσας και της µη ελέγχουσας συµµετοχής. Μεταξύ άλλων αποσαφηνίζεται ότι οι 
µεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε µια θυγατρική, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές 
ιδίων κεφαλαίων.  
 
Η εφαρµογή του προτύπου δεν είχε σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  
 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39. Επιλέξιµα Αντισταθµιζόµενα Στοιχεία (Κανονισµός ΕΕ 839/2009) 
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός 
αντισταθµιζόµενου στοιχείου.  
 
Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 

• Ε∆∆ΠΧΑ 15. Συµβάσεις για την κατασκευή ακινήτων» (Κανονισµός ΕΕ 636/2009) 
Η Ε∆∆ΠΧΑ 15 αποτελεί διερµηνεία που 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. Η εν λόγω διερµηνεία δεν είχε εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (Κανονισµός 1164/2009) 
Η Ε∆∆ΠΧΠ 18 είναι µία διερµηνεία η οποία περιλαµβάνει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά µε τη λογιστική καταχώρηση των µεταβιβάσεων 
περιουσιακών στοιχείων, µηχανών και εξοπλισµού από πελάτες ή ρευστών για την απόκτηση ή την κατασκευή περιουσιακού στοιχείου, µηχανής ή 
εξοπλισµού. Η εν λόγω διερµηνεία δεν είχε εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
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• Ε∆∆ΠΧΑ 17. Κατανοµές µη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες (Κανονισµός ΕΕ 1142/2009) 

Η Ε∆∆ΠΧΠ 17 είναι µία διερµηνεία η οποία περιέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση των διανοµών µη ρευστών 
στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες. Η εν λόγω διερµηνεία δεν είχε εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 
 

• Ε∆∆ΠΧΑ 12. ∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας (Κανονισµός ΕΕ 254/2009) 
Η Ε∆∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται σε παραχωρήσεις που γίνονται από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα. Καλύπτει τα ζητήµατα λογιστικής αντιµετώπισης 
αυτών των συµβάσεων από την πλευρά του διαχειριστή, δηλαδή του ιδιώτη. Η εν λόγω διερµηνεία δεν είχε εφαρµογή στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου. 

 

4.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ. 

Τα νέα πρότυπα ή διερµηνείες που έχουν εκδοθεί από την IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα οποία δεν είναι 
υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις είναι τα εξής:  
 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ και στο ∆ΠΧΑ 7. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 
(Κανονισµός ΕΕ 574/2010) 

Οι τροποποιήσεις αναφέρονται στις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά και στη δυνατότητα της προαιρετικής απαλλαγής από την 
επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιµετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο 
ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα έχουν 
ισχύ µετά την 1/1/2011 αλλά δεν θα έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 

• Αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 24. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (αντικατάσταση) και τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 8 
Λειτουργικοί τοµείς (τροποποίηση) (Κανονισµός ΕΕ 632/2010) 

Στόχος των αλλαγών που εισήχθησαν µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 24 είναι η απλοποίηση του ορισµού του συνδεδεµένου µέρους (αίροντας 
παράλληλα ορισµένες εσωτερικές ασυνέπειες) και η χορήγηση κάποιων απαλλαγών σε οντότητες που συνδέονται µε το ∆ηµόσιο όσον αφορά στις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι οντότητες αυτές σε σχέση µε συναλλαγές συνδεδεµένων µερών. Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 24 και η 
τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 8 θα έχουν ισχύ για τον Όµιλο µετά την 1/1/2011 αλλά δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 
του καταστάσεις. 
 
 

• Ε∆∆ΠΧΑ 19. Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους και ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή 
των ∆ΠΧΑ (τροποποίηση) (Κανονισµός ΕΕ 662/2010) 

Η Ε∆∆ΠΧΑ 19 έχει ως στόχο να υπάρξει καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να λογιστικοποιεί τους συµµετοχικούς του 
τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό διακανονισµό χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά από επαναδιαπραγµάτευση των όρων της 
υποχρέωσης. Η νέα διερµηνεία θα έχει ισχύ για τον Όµιλο µετά την 1/1/2011 αλλά δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 
 

• Τροποποίηση στην Ε∆∆ΠΧΑ 14. Προπληρωµές απαίτησης ελάχιστης χρηµατοδότησης (Κανονισµός ΕΕ 633/2010) 
Οι τροποποιήσεις της Ε∆∆ΠΧΑ 13 έχει ως στόχο την εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις όπου µια οντότητα 
υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης πραγµατοποιεί πρόωρη πληρωµή εισφορών, όταν κάτω από ορισµένες περιστάσεις η 
οντότητα που πραγµατοποιεί την προπληρωµή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο. Οι τροποποιήσεις θα έχουν ισχύ για τον Όµιλο µετά την 
1/1/2011 αλλά δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 

• Τροποποίηση του ∆ΛΠ 32. Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση - Ταξινόµηση Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων σε Μετοχές. 
Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό την ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων 
προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί ως «δικαιώµατα (rights)») ως συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2010 και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση 
στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. 
 

4.3. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Τα νέα πρότυπα ή διερµηνείες που έχουν εκδοθεί από την IASB, αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα εξής:  
 

• ∆ΠΧΑ 9. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 
Η IASB σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆ΛΠ 39 « Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και αποτίµηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο 
θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του 
συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

• 1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση  
• 2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 
• 3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 
 
Το ∆ΠΧΑ 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητας στη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών µέσων παρέχοντας λιγότερες 
κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και µια αρχή µε βάση προσέγγιση για την ταξινόµησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η 
οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει: α) του 
επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, και β) των χαρακτηριστικών των 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2010                                                                                                          
Κονδύλια σε Ευρώ                                                        

 
 

 

 51

συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων). 
 
Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο 
του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 
 
Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα 
αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 
ενεργητικού της. 
 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕ 
 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 12. Φόροι Εισοδήµατος 
Η Τροποποίηση εισάγει µια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά µε την ανάκτηση της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται 
λογιστικά στην εύλογη αξία ή αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε τη παρούσα 
τροποποίηση η µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκµαίρετε ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσω της 
µελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012 
και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα 
τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη Εφαρµογή -  Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηµατικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά µε την πραγµατική 
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την 
προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετάβασης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η 
προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του 
Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη Εφαρµογή -  Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες. 
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆ΠΧΑ µετά από µια περίοδο παύσης, οφειλόµενη στο ότι το νόµισµα λειτουργίας 
της Οικονοµικής Οντότητας αποτελούσε νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις 
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• ∆ΠΧΑ 7. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποιποιήσεις αναφορικά µε προόσθετες γνωστοποιήσεις σε 
περιπτώσεις µεταφορών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις µεταφορές που πραγµατοποιούνται 
µεταξύ των οµάδων των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να 
παραµείνουν στην οικονοµική οντότητα που µεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό των συναλλαγών µεταφοράς πραγµατοποιούνται στο τέλος µιας περιόδου αναφοράς. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 
Κατά το 2010 η IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2010 –µια σειρά προσαρµογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί 
µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του IASB στοχεύει στο να 
πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου 
προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011, ενώ 
προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 
Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 
Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν αναµένει σηµαντικές επιδράσεις (εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά 
καταστούν εφαρµόσιµα.  
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5. ∆ιαχείριση κινδύνων  

5.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς (κυρίως συναλλαγµατικό και επιτοκιακό), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου καθώς και κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που 
χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου στοχεύει στον περιορισµό της 
αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του.  
 
Αναλυτικότερα οι ανωτέρω κίνδυνοι έχουν ως εξής:  
 

Α. Κίνδυνος αγοράς   

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων του 
Οµίλου ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.  
 
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος  
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος αφορά δύο τύπους έκθεσης σε κίνδυνο: 
 

� Κίνδυνος λόγω µετατροπής των οικονοµικών καταστάσεων θυγατρικών από το νόµισµα λειτουργίας στο νόµισµα 
παρουσίασης 

Ο Όµιλος κατέχει συγγενή εταιρεία στις Η.Π.Α. (Korres North America Ltd) της οποίας το νόµισµα λειτουργίας είναι σε δολάρια αµερικής (USD) και 
ως εκ τούτου κατά την ενσωµάτωση της οικονοµικής θέσης της εν λόγω εκµετάλλευσης µε αυτά του Οµίλου προκύπτουν συναλλαγµατικές 
διαφορές σε βάρος ή σε όφελος των αποτελεσµάτων ή των συνολικών εσόδων του Οµίλου. Έχοντας ως σηµείο αναφοράς τα κονδύλια της 
31/12/2010 (και σντίστοιχα της 31/12/2009), σε µια υποθετική µεταβολή της ισοτιµίας Ευρώ/USD κατά +/- 5% θα προέκυπταν οι εξής µεταβολές 
στα αποτελέσµατα προ φόρων και στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου:  
 

  Επιδράσεις 

Υποθετικές 
ισοτιµίες 

Ευρώ/USD 

Αποτελέσµα 
προ φόρων 

Ίδια  
κεφάλαια 

Την 31/12/2010 1,3630   

+5% 1,4312 -261.950 -189.051 

- 5% 1,2949 289.523 208.951 

        

Την 31/12/2009 1,4318   

+5% 1,5033 -270.071 -202.629 

- 5% 1,3602 298.500 223.987 

 
 
Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος κατέχει συγγενή εταιρεία στην Αγγλία (Korres Retail UK Ltd) της οποίας το νόµισµα λειτουργίας είναι η βρετανική λίρα 
(GBP). Με την εν λόγω εταιρεία οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Οµίλου είναι σχετικά ασήµαντα ως εκ τούτου δεν υφίσταται έκθεση του 
Οµίλου σε συναλλαγµατικό κίνδυνο από την εν λόγω εκµετάλλευση.  
 

� Κίνδυνος αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων 
Ο Όµιλος κατέχει την 31/12/2010 χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε USD αξίας σε Ευρώ 1.659.654 και ως εκ τούτου κατά την 
αποτίµηση ή την ρευστοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων θα προκύψουν συναλλαγµατικές διαφορές σε βάρος ή σε όφελος των 
αποτελεσµάτων του Οµίλου. Έχοντας ως σηµείο αναφοράς τα κονδύλια της 31/12/2010, σε µια υποθετική µεταβολή της ισοτιµίας Ευρώ/USD κατά 
+/- 5% θα προέκυπταν οι εξής µεταβολές στα αποτελέσµατα προ φόρων και στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου: 
 

  Επιδράσεις 

Υποθετικές 
ισοτιµίες 

Ευρώ/USD 

Αποτελέσµα 
προ φόρων 

Ίδια  
κεφάλαια 

Την 31/12/2010 1,3630   

+5% 1,4312 -13.198 -10.031 

- 5% 1,2949 14.588 11.087 

 
Η έκθεση του Οµίλου στον συναλλαγµατικό κίνδυνο διαφέρει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον όγκο και το χρόνο των σχετικών 
συναλλαγών σε ξένο νόµισµα ή των νοµισµατικών διακυµάνσεων. Παρόλα αυτά, η παραπάνω ανάλυση αν και προσεγγιστική, θεωρείται 
αντιπροσωπευτική της έκθεσης του Οµίλου στον συναλλαγµατικό κίνδυνο.  
 
(ii) Κίνδυνος επιτοκίων  
Ο Όµιλος υπόκειται σε κίνδυνο διακύµανσης των µελλοντικών ταµειακών του ροών ως αποτέλεσµα µιας µεταβολής των επιτοκίων λόγω της λήψης 
τραπεζικών δανείων µε κυµαινόµενο επιτόκιο (κυρίως επί του Euribor - Euro Interbank Offered Rate). Επιπλέον ο Όµιλος έχει επενδύσεις σε 
τοκοφόρα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού. Η έκθεση του σε κίνδυνο επιτοκίου από τα στοιχεία αυτά δεν είναι σηµαντική καθώς οι 
καταθέσεις του συνίστανται σε καταθέσεις όψεως. 
 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2010                                                                                                          
Κονδύλια σε Ευρώ                                                        

 
 

 

 53

Ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα υπόλοιπα (εκτός δανειακών υποχρεώσεων) λοιπά 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τιµές επιτοκίων. 
 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την έκθεση του Οµίλου και της Εταιρίας στον κίνδυνο επιτοκίων την 31/12/10 και 31/12/09. 
 

Ο Όµιλος       

        

31/12/2010 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία          
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση  

    748.320 748.320 

∆άνεια και απαιτήσεις     20.803.916 20.803.916 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.620.609 29.316 4.649.925 

Σύνολο (α) 4.620.609 0 21.581.552 26.202.161 

          

(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις     15.074.948 15.074.948 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.041.009     32.041.009 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 11.328.314     11.328.314 
Σύνολο (β) 43.369.323 0 15.074.948 58.444.271 

Υπόλοιπο έκθεσης (α) - (β) -38.748.714       

          

31/12/2009 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  

 

          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση  

    819.410 819.410 

∆άνεια και απαιτήσεις     24.568.091 24.568.091 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.368.358 33.660 3.402.018 

Σύνολο (α) 3.368.358 0 25.421.161 28.789.519 

          
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις     15.199.051 15.199.051 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 34.518.351     34.518.351 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.446.688     5.446.688 
Σύνολο (β) 39.965.039 0 15.199.051 55.164.090 

Υπόλοιπο έκθεσης (α) - (β) -36.596.681       

     

     

Η Εταιρεία       

        

31/12/2010 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία          
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση  

    748.320 748.320 

∆άνεια και απαιτήσεις     22.047.464 22.047.464 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.922.537   22.854 3.945.390 
Σύνολο (α) 3.922.537 0 22.818.638 26.741.175 
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(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις     13.733.949 13.733.949 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.041.009     32.041.009 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 11.328.314     11.328.314 
Σύνολο (β) 43.369.323 0 13.733.949 57.103.272 

Υπόλοιπο έκθεσης (α) - (β) -39.446.786       

          
          

31/12/2009 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία          
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση  

    819.410 819.410 

∆άνεια και απαιτήσεις     25.519.973 25.519.973 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.376.281   16.153 1.392.434 
Σύνολο (α) 1.376.281 0 26.355.536 27.731.817 

          

(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις     13.007.591 13.007.591 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 34.518.351     34.518.351 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.446.650     5.446.650 
Σύνολο (β) 39.965.001 0 13.007.591 52.972.592 

Υπόλοιπο έκθεσης (α) - (β) -38.588.720       

 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων σε µία λογική µεταβολή των επιτοκίων της τάξης 
του +/- 1,3 % (+/- 1,5 % και για τη χρήση 2009 ). Αυτές οι µεταβολές θεωρούνται λογικές, καθώς βασίζονται σε τρέχουσες συνθήκες (µεταβολή 
του Επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας – ΕΚΤ). 
 

31/12/10 31/12/09 

Μεταβολή 
επιτοκίων 

Αποτέλεσµα 
προ φόρων  

Ίδια  
κεφάλαια 

Μεταβολή 
επιτοκίων 

Αποτέλεσµα 
προ φόρων  

Ίδια  
κεφάλαια 

1,3% 580.917 441.497 1,5% 522.675 392.006 

-1,3% -580.917 -441.497 -1,5% -522.675 -392.006 

 
Η έκθεση τoυ Οµίλου στον κίνδυνο επιτοκίου διαφέρει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον όγκο των σχετικών έντοκων συναλλαγών και 
υπολοίπων. Παρόλα αυτά, η παραπάνω ανάλυση, αν και προσεγγιστική, θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο 
επιτοκίου 
 
 
(iii) Κίνδυνος λοιπών τιµών  
Εκτός των ανωτέρω ο Όµιλος εκτίθεται και σε κίνδυνο διακύµανσης της τιµής χρεογράφων που κατέχει και έχει αναγνωρίσει ως 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση συνολικού ποσού € 748.320 την 31/12/2010. Αφορούν µετοχές που κατέχει η Eταιρεία της 
«Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.» οι οποίες διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η εύλογη αξία των χρεογράφων 
αυτών προσδιορίζονται  απευθείας µε αναφορά σε δηµοσιευµένες τιµές συναλλαγής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι µεταβολές της εύλογης αξίας 
των χρεογράφων  αναγνωρίζεται απευθείας σε όφελος ή βάρος των Ιδίων Κεφαλαίων.  
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των ιδίων κεφαλαίων σε µία λογική µεταβολή της τιµής συναλλαγής των µετοχών της τάξης του 
+/- 10 % (η αντίστοιχη διακύµανση στη χρήση 2009 ήταν +/- 13%).  
 

Επίδραση 
31/12/10 

Επίδραση 
31/12/09 

Μεταβολή 
µετοχής 

Ίδια  
κεφάλαια 

Μεταβολή 
µετοχής 

Ίδια  
κεφάλαια 

10% 56.872 13% 79.893 

    -10% -56.872 -13% -79.893 
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Η έκθεση της Εταιρείας στον παραπάνω κίνδυνο, διαφέρει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τις γενικότερες συνθήκες της χρηµατιστηριακής 
αγοράς, καθώς και ειδικότερα της διακύµανσης της τιµής συναλλαγής των εν λόγω µετοχών. Παρόλα αυτά, η παραπάνω ανάλυση, αν και 
προσεγγιστική, θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο λοιπών τιµών. 
 
Β. Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο Όµιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος συνίσταται στη αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου µέρους  να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που 
οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Συγκεκριµένα, ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται περισσότερο στο κίνδυνο αδυναµίας είσπραξης από τον Όµιλο των 
απαιτήσεων του προς πελάτες του.  
 
Ο Πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων της έχει ως εξής:  
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.649.925 3.402.018 3.945.390 1.392.434 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*) 20.803.916 24.568.091 22.047.464 25.434.973 
Σύνολο 25.453.841 27.970.109 25.992.855 26.827.407 

 
 (*) Το κονδύλι σε σχέση µε εµφανιζόµενο στην Κατάσταση οικονοµικής θέσης, διαφέρει κατά: 

� προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άϋλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άϋλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

� προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για µελλοντική πώληση αποθεµάτων. 
� προπληεωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού. 
� απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις 

 
Τα ταµειακά ισοδύναµα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και είναι 
τόσο κοντά στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίµησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους και 
καταθέσεις προθεσµίας. 
 
Το υπόλοιπο που αφορά τις απαιτήσεις έναντι πελατών, αφορά υπόλοιπο µετά αποµειώσεων, χωρίς να ληφθούν υπόψη εξασφαλίσεις ή άλλες 
πιστωτικές αναβαθµίσεις. 
 
Η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν αποµειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των 
ληξιπρόθεσµων που δεν έχουν αποµειωθεί.   
 
Παρακάτω γίνεται διαχωρισµός των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας σε (α) Μη ληξιπρόθεσµες, (β) Ληξιπρόθεσµες χωρίς σηµαντικό 
κίνδυνο αθέτησης  (γ) Ληξιπρόθεσµες µε σηµαντικό κίνδυνο αθέτησης και (δ) Αποµειωµένες.  
 

Ο Όµιλος 

    

31/12/10 
Μη ληξιπρό- 

θεσµες 

Ληξιπρό- 
θεσµες χωρίς 

σηµαντικό 
κίνδυνο 

αθέτησης 

Ληξιπρό- 
θεσµες µε 
σηµαντικό 

κίνδυνο 
αθέτησης 

Αποµει- 
ωµένες 

Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*) 20.263.159 540.757 784.111 -784.111 20.803.916 
Σύνολο 20.263.159 540.757 784.111 -784.111 20.803.916 

31/12/09 
Μη ληξιπρό- 

θεσµες 

Ληξιπρό- 
θεσµες χωρίς 

σηµαντικό 
κίνδυνο 

αθέτησης 

Ληξιπρό- 
θεσµες µε 
σηµαντικό 

κίνδυνο 
αθέτησης 

Αποµει- 
ωµένες 

Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*) 23.997.887 570.204 277.063 -277.063 24.568.091 
Σύνολο 23.997.887 570.204 277.063 -277.063 24.568.091 

Η Εταιρεία 

    

31/12/10 
Μη ληξιπρό- 

θεσµες 

Ληξιπρό- 
θεσµες χωρίς 

σηµαντικό 
κίνδυνο 

αθέτησης 

Ληξιπρό- 
θεσµες µε 
σηµαντικό 

κίνδυνο 
αθέτησης 

Αποµει- 
ωµένες 

Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*) 21.696.204 351.261 644.341 -644.341 22.047.464 
Σύνολο 21.696.204 351.261 644.341 -644.341 22.047.464 

31/12/09 
Μη ληξιπρό- 

θεσµες 

Ληξιπρό- 
θεσµες χωρίς 

σηµαντικό 
κίνδυνο 

αθέτησης 

Ληξιπρό- 
θεσµες µε 
σηµαντικό 

κίνδυνο 
αθέτησης 

Αποµει- 
ωµένες 

Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*) 25.145.080 289.892 244.341 -244.341 25.434.973 
Σύνολο 25.145.080 289.892 244.341 -244.341 25.434.973 
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(*) Το κονδύλι σε σχέση µε εµφανιζόµενο στην Κατάσταση οικονοµικής θέσης, διαφέρει κατά: 

� προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άϋλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άϋλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

� προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για µελλοντική πώληση αποθεµάτων. 
� προπληεωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού. 
� απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις. 

 
Καµία από τις απαιτήσεις του Οµίλου δεν έχει ασφαλιστεί µε υποθήκη ή άλλη µορφή πιστωτικής ασφάλισης. 
 
Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  
 
 

Γ. Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος ο Όµιλος να αντιµετωπίσει µια δυσκολία στο να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις του, οι οποίες σχετίζονται µε 
τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Παράλληλα παρατίθενται στοιχεία  σε σχέση µε τη 
δυνατότητα ρευστοποίησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας. Στα κονδύλια των υποχρεώσεων 
έχουν συµπεριληφθεί και οι τόκοι που αναλογούν στα αναφερόµενα χρονικά διαστήµατα. 
 

Ο Όµιλος 

            
31/12/2010           

            

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία          

            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Σύνολο 

  
Εντός  

6 µηνών 
6 έως  

12 µήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα από  

5 έτη 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση  

    748.320   748.320 

∆άνεια και απαιτήσεις 20.803.916     0 20.803.916 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.649.925       4.649.925 
Σύνολο (α) 25.453.841 0 748.320 0 26.202.161 

            

(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         

            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Σύνολο 

  
Εντός  

6 µηνών 
6 έως  

12 µήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα από  

5 έτη 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

15.074.948       15.074.948 

Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

    1.675.671 2.101.633 3.777.304 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 

    28.263.705   28.263.705 

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

405.004 333.190     738.194 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 

8.675.120 1.914.999     10.590.119 

Σύνολο (β) 24.155.072 2.248.189 29.939.377 2.101.633 58.444.270 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α) - 
(β) 

1.298.770 -2.248.189 -29.191.057 -2.101.633 -32.242.109 

            
31/12/2009           

            

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία          

            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Σύνολο 

  
Εντός  

6 µηνών 
6 έως  

12 µήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα από  

5 έτη 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση  

    819.410   819.410 

∆άνεια και απαιτήσεις 24.568.091       24.568.091 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.402.018       3.402.018 
Σύνολο (α) 27.970.109 0 819.410 0 28.789.519 

            

(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
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  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Σύνολο 

  
Εντός  

6 µηνών 
6 έως  

12 µήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα από  

5 έτη 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

15.199.051       15.199.051 

Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

    1.955.923 2.290.866 4.246.789 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 

    16.427.708 13.843.854 30.271.562 

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

425.718 430.252     855.970 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 

4.440.717 150.000     4.590.717 

Σύνολο (β) 20.065.487 580.252 18.383.631 16.134.720 55.164.091 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α) - 
(β) 

7.904.622 -580.252 -17.564.221 -16.134.720 -26.374.572 

            

            

            

Η Εταιρεία 

            
31/12/2010           

            

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία          

            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Σύνολο 

  
Εντός  

6 µηνών 
6 έως  

12 µήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα από  

5 έτη 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση  

    748.320   748.320 

∆άνεια και απαιτήσεις 22.047.464     0 22.047.464 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.945.390       3.945.390 
Σύνολο (α) 25.992.855 0 748.320 0 26.741.175 

            

(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         

            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Σύνολο 

  
Εντός  

6 µηνών 
6 έως  

12 µήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα από  

5 έτη 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

13.733.949       13.733.949 

Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

    1.675.671 2.101.633 3.777.304 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 

    28.263.705 0 28.263.705 

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

405.004 333.190     738.194 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 

8.675.120 1.914.999     10.590.119 

Σύνολο (β) 22.814.073 2.248.189 29.939.377 2.101.633 57.103.271 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α) - 
(β) 

3.178.781 -2.248.189 -29.191.057 -2.101.633 -30.362.096 

            
31/12/2009           

            

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία          

            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Σύνολο 

  
Εντός  

6 µηνών 
6 έως  

12 µήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα από  

5 έτη 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση  

    819.410   819.410 

∆άνεια και απαιτήσεις 25.434.973     85.000 25.519.973 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.392.434       1.392.434 
Σύνολο (α) 26.827.407 0 819.410 85.000 27.731.817 

            

(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         

            



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2010                                                                                                          
Κονδύλια σε Ευρώ                                                        

 
 

 

 58

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Σύνολο 

  
Εντός  

6 µηνών 
6 έως  

12 µήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα από  

5 έτη 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

13.007.591       13.007.591 

Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

    1.955.923 2.290.866 4.246.789 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 

    16.427.708 13.843.854 30.271.562 

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

430.252 425.719     855.971 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 

4.440.679 150.000     4.590.679 

Σύνολο (β) 17.878.522 575.719 18.383.631 16.134.720 52.972.592 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α) - 
(β) 

8.948.885 -575.719 -17.564.221 -16.049.720 -25.240.775 

 
 
 
∆. Κίνδυνοι που απορρέουν από το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον 

Η ζήτηση των προϊόντων και κατ' επέκταση οι πωλήσεις του Οµίλου επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς µε τη δραστηριότητα και τον κλάδο 
της Εταιρείας παράγοντες, όπως είναι η οικονοµική αβεβαιότητα και η ύφεση.  

Ειδικά στην Ελληνική αγορά, οι οικονοµικές συνθήκες επιδεινώθηκαν µε ραγδαίο ρυθµό το 2009 και στο έτος 2010, επηρεάζοντας ανάλογα τις 
προοπτικές για την παραγωγή, την απασχόληση και τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές. Το ελληνικό κράτος αντιµετωπίζει σηµαντικά 
δηµοσιονοµικά προβλήµατα µε αποτέλεσµα τη λήψη έκτακτων µέτρων για την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισµού.  

Μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας και οικονοµικής αστάθειας µια ακριβής εκτίµηση της πορείας της αγοράς από την πλευρά της 
∆ιοίκησης δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. Παρόλα αυτά για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των ανωτέρω κινδύνων ο Όµιλος, εντείνει 
τις προωθητικές του ενέργειες στις στρατηγικές νέες σειρές τις οποίες λάνσαρε το 2009 και 2010, εστιάζοντας παράλληλα στην µείωση του 
κόστους παραγωγής και στην παραγωγή θετικών ταµειακών ροών. Εκτενής αναφορά επί των ενεργειών του Οµίλου σε αντιστάθµιση του εν λόγω 
κινδύνου γίνετα στην «Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου» (παρ. δ) που συνοδεύει τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις και αποτελούν 
τµήµα της  «Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 1/1 – 31/12/2010» 

 

5.2. Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την 
παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της 
Εταιρίας και του Οµίλου.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω εντεταλµένων στελεχών της Γενικής ή Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης: 

(α) θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες και ρυθµίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις 
διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας  (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο).  

(β) καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.  

 (γ) µεριµνά ώστε ο Όµιλος να διαθέτει την απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη 
λειτουργία του.  

Ειδικότερα, σε σχέση µε τους υφιστάµενους κινδύνους, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι εξής :  

 

Αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου   

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες 
για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Γενικής, Οικονοµικής και Εµπορικής ∆ιεύθυνσης: 
� θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων 

µε αξιόγραφα. 
� προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών του Οµίλου σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. 
� προβαίνει στο διαχωρισµό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε:  - απαιτήσεις υπό καθυστέρηση και - επισφαλείς απαιτήσεις (impaired).  
� ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις πληροφορίες αυτές στα controls του πιστωτικού 

ελέγχου 
� προσδιορίζει τα ποσά των απαιτούµενων αποµειώσεων επισφαλών απαιτήσεων  
� προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίµησης και διαχείρισης τυχόν εξασφαλίσεων  
� προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητα τους. 
� αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ του Οµίλου.  
� ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδοµένων που χρησιµοποιεί καθώς και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών.   
� εκτιµά, σε συνεργασία µε την Εµπορική ∆ιεύθυνση,  την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυµβαλλόµενων πελατών.  
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Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και 
ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. 
 
Σηµειώνεται ότι, οι πωλήσεις χονδρικής του Οµίλου γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και µε πολύ µεγάλη 
διασπορά στα υπόλοιπά τους. Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων αφορά σε πωλήσεις προς φαρµακεία. Η πολιτική του Οµίλου είναι να 
συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες.  
 
Αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του Οµίλου µέσω 
προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και των ταµειακών εκροών από την 
καθηµερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, µηνιαία 
βάση).  

Ο Όµιλος διατηρεί µετρητά και υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για διάστηµα έως 30 
ηµερών. Η χρηµατοδότηση των µακροπρόθεσµων αναγκών του προστατεύεται, επιπλέον, από ένα ικανοποιητικό αριθµό πιστώσεων και την 
ικανότητα να πωλήσει µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς  

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η ∆ιοίκηση του Οµίλου διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για 
την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων 
για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως: 
� µεριµνά ώστε να υφίσταται επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα του Οµίλου.  
� καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων και της προσαρµογής της αξίας και των 
προβλέψεων αυτών. 
� εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των οποίων εκτιµάται 
και ποσοτικά η έκθεση του Οµίλου στους κινδύνους αυτούς. 
� µελετά και αναλύει δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηµαοοικονοµικών µέσων ή εργαλείων αντιστάθµισης των κινδύνων. 

 
6. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Η συµφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών, µειώσεων, αποκτήσεων µέσω επιχειρηµατικών συνενώσεων και των αποσβέσεων των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
 

  
Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Εγκαταστάσεις 

κτίρίων 

Μηχανή 
µατα 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισµός 

Μεταφο- 
ρικά µέσα 

Ακινητο- 
ποιήσεις υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης 

Υπόλοιπα 1/1/2009 1.170.000 8.525.980 5.300.967 7.138.915 310.942 499.493 22.946.295 

Προσθήκες 0 262.322 746.163 2.285.185 29.690 434.014 3.757.374 
Κόστος δανεισµού 0 0 0 0 0 25.000 25.000 
(-) Μειώσεις 0 0 23.143 46.030 143.080 51.712 263.964 

Υπόλοιπα 31/12/2009 1.170.000 8.788.302 6.023.987 9.378.070 197.553 906.796 26.464.705 

Προσθήκες 0 198.596 551.551 2.463.811 26.170 208.573 3.448.702 
Κόστος δανεισµού 0 0 0 0 0 74.673 74.673 
(-) Απώλεια ελέγχου 
θυγατρικής 0 6.457 0 695.031 0 0 701.488 
(-) Μειώσεις 0 0 299 9.122 90.655 0 100.075 

Υπόλοιπα 31/12/2010 1.170.000 8.980.441 6.575.239 11.137.728 133.069 1.190.042 29.186.517 

 
Β. Αποσβέσεις 

Υπόλοιπα 1/1/2009 0 646.170 592.485 2.405.726 4.166 0 3.648.547 

Αποσβέσεις 0 294.033 382.398 1.045.126 50.750 0 1.772.307 
(-) Μειώσεις 0 -351 2.510 21.907 36.072 0 60.138 

Υπόλοιπα 31/12/2009 0 940.554 972.372 3.428.946 18.844 0 5.360.716 

Αποσβέσεις 0 298.323 413.701 1.231.699 30.538 0 1.974.262 
(-) Απώλεια ελέγχου 
θυγατρικής 0 0 0 93.897 0 0 93.897 
(-) Μειώσεις 0 0 181 2.297 51.476 0 53.954 

Υπόλοιπα 31/12/2010 0 1.238.877 1.385.892 4.564.450 -2.094 0 7.187.126 

 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31/12/2009 

1.170.000 7.847.748 5.051.615 5.949.124 178.709 906.796 21.103.990 

        Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31/12/2010 

1.170.000 7.741.563 5.189.347 6.573.278 135.162 1.190.042 21.999.391 

 

Η Εταιρεία 
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Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Εγκαταστάσεις 

κτίρίων 

Μηχανή 
µατα 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισµός 

Μεταφο- 
ρικά µέσα 

Ακινητο- 
ποιήσεις υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης 

Υπόλοιπα 1/1/2009 1.170.000 8.499.995 5.284.118 6.867.209 115.510 499.493 22.436.325 

Προσθήκες 0 246.605 741.750 1.507.445 25.150 434.014 2.954.965 
Κόστος δανεισµού 0 0 0 0 0 25.000 25.000 
Μειώσεις 0 0 22.640 46.030 1.952 51.712 122.334 

Υπόλοιπα 31/12/2009 1.170.000 8.746.600 6.003.228 8.328.625 138.708 906.796 25.293.957 

Προσθήκες 0 195.931 551.551 2.318.670 0 208.573 3.274.726 
Κόστος δανεισµού 0 0 0 0 0 74.673 74.673 
Μειώσεις 0 0 299 9.122 0 0 9.421 

Υπόλοιπα 31/12/2010 1.170.000 8.942.531 6.554.481 10.638.173 138.708 1.190.042 28.633.935 

 
Β. Αποσβέσεις 

Υπόλοιπα 1/1/2009 0 644.926 592.056 2.409.237 21.107 0 3.667.326 

Αποσβέσεις 0 288.173 381.110 930.655 13.852 0 1.613.790 
Μειώσεις/(µεταφορές) 0 -450 2.524 31.542 -1.615 0 32.000 

Υπόλοιπα 31/12/2009 0 933.549 970.643 3.308.349 36.574 0 5.249.115 

Αποσβέσεις 0 292.852 412.325 1.068.162 16.731 0 1.790.070 
Μειώσεις/(µεταφορές) 0 0 181 2.297 0 0 2.478 

Υπόλοιπα 31/12/2010 0 1.226.401 1.382.787 4.374.215 53.305 0 7.036.708 

 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31/12/2009 

1.170.000 7.813.051 5.032.585 5.020.275 102.134 906.796 20.044.842 

        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31/12/2010 

1.170.000 7.716.130 5.171.694 6.263.957 85.403 1.190.042 21.597.227 

 
 
Τα πάγια του Οµίλου τα οποία έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση, αφορούν αποκλειστικά πάγια της Εταιρείας και έχουν ως εξής: 
 

  31/12/10 31/12/09 

Χρηµατοδοτική µίσθωση που αφορά οικόπεδο 973.000 973.000 

Χρηµατοδοτική µίσθωση που αφορά κτίριο 2.980.163 2.980.163 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις που αφορούν λοιπό εξοπλισµό 4.539.747 4.244.211 

Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις κτιρίου -486.996 -387.757 

Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού -2.177.664 -1.639.213 

Αναπόσβεστη αξία παγίων αποκτηθέντων µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση 

5.828.249 6.170.404 

 
Για τα πάγια που δεν αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση, δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
 
Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου κεφαλαιοποιείται και 
αποτελεί τµήµα του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. Το ποσό του κόστους δανεισµού που ο Οµιλος κεφαλαιοποίησε ανήλθε σε € 74.673 και 
αφορά επενδυτικές δαπάνες σε πάγια περιουσιακά στοιχεία («Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση») των οποίων η χρήση προϋποθέτει κάποιο σηµαντικό 
χρόνο κατασκευής.    
 
Η χρηµατοδότηση για την κατασκευή των εν λόγω παγίων προέρχεται από γενικό δανεισµό ως εκ τούτου η Εταιρεία προσδιορίζει το ποσό του 
κόστους δανεισµού που είναι κατάλληλο για κεφαλαιοποίηση µε την εφαρµογή ενός επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. Ως επιτόκιο κεφαλαιοποίησης 
λαµβάνεται ο σταθµισµένος µέσος όρος του κόστους δανεισµού, σε σχέση µε τα υφιστάµενα υπόλοιπα των δανείων της οικονοµικής οντότητας 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
 
 
 
7. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 

Η συµφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών, των αποκτήσεων µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων και των αποσβέσεων των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής: 

Ο Όµιλος 

  Λογισµικά ∆ικαιώµατα 
Έξοδα  

ανάπτυξης 
Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης 

Υπόλοιπα 1/1/2009 1.594.718 278.969 1.482.082 3.355.770 

Προσθήκες  636.441 2.528.351 2.268.984 5.433.776 

(-) Μειώσεις 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31/12/2009 2.231.159 2.807.321 3.751.066 8.789.546 

Προσθήκες  637.599 1.099 2.079.671 2.718.369 

(-) Μειώσεις 2.350 0 0 2.350 

Υπόλοιπα 31/12/2010 2.866.408 2.808.420 5.830.737 11.505.565 
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Β. Αποσβέσεις 

Υπόλοιπα 1/1/2009 341.109 142.971 331.243 815.324 

Αποσβέσεις  228.082 35.986 363.801 627.869 

(-) Μειώσεις -465 2.008 0 1.543 

Υπόλοιπα 31/12/2009 569.655 176.950 695.044 1.441.649 

Αποσβέσεις  257.915 36.244 804.018 1.098.177 

(-) Μειώσεις 134 0 0 134 

Υπόλοιπα 31/12/2010 827.436 213.194 1.499.062 2.539.692 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2009 1.661.503 2.630.370 3.056.022 7.347.896 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2010 2.038.972 2.595.226 4.331.675 8.965.873 

Η Εταιρεία 

  Λογισµικά ∆ικαιώµατα 
Έξοδα  

ανάπτυξης 
Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης 

Υπόλοιπα 1/1/2009 1.564.333 255.674 1.512.082 3.332.090 

Προσθήκες  636.441 2.521.948 2.268.984 5.427.373 

(-) Μειώσεις 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31/12/2009 2.200.774 2.777.623 3.781.066 8.759.463 

Προσθήκες  634.949 100.000 2.079.671 2.814.620 

(-) Μειώσεις 2.350 0 0 2.350 

Υπόλοιπα 31/12/2010 2.833.373 2.877.623 5.860.737 11.571.733 

Β. Αποσβέσεις 

Υπόλοιπα 1/1/2009 338.694 139.233 337.670 815.598 

Αποσβέσεις  219.161 28.490 369.801 617.452 

(-) Μειώσεις 0 2.008 0 2.008 

Υπόλοιπα 31/12/2009 557.855 165.716 707.471 1.431.042 

Αποσβέσεις  249.144 30.521 804.018 1.083.683 

(-) Μειώσεις 134 0 0 134 

Υπόλοιπα 31/12/2010 806.864 196.237 1.511.489 2.514.591 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2009 1.642.919 2.611.907 3.073.595 7.328.420 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2010 2.026.509 2.681.386 4.349.248 9.057.141 

 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αφορούν κυρίως έξοδα ανάπτυξης νέων προϊόντων (ποσό € 
2.079.671) και συγκεκριµένα, είτε έξοδα σχεδιασµού, κατασκευής και δοκιµής προ-παραγωγής ή προ-χρησιµοποίησης πρωτοτύπων και προτύπων 
νέων προϊόντων, είτε έξοδα σχεδιασµού, κατασκευής και δοκιµής µιας επιλεγµένης εναλλακτικής λύσης για νέα ή βελτιωµένα υλικά και προϊόντα. 
Από την προηγούµενη περίοδο η Εταιρεία έχει βελτιώσει την ικανότητα της να επιµετρά αξιόπιστα  τις αποδοτέες δαπάνες στα εσωτερικώς 
δηµιουργούµενα έξοδα ανάπτυξης νέων προϊόντων µέσω, µεταξύ άλλων, της υιοθέτησης νέου ολοκληρωµένου συστήµατος καταγραφής του 
χρόνου και αντικειµένου απασχόλησης του προσωπικού που απασχολείται στην δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης. 
 
 
 
8. Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 

8.1. Ανάλυση και εξέλιξη του κονδυλίου  

Το κονδύλι καθώς και η εξέλιξή του στην συγκρίσιµη χρήση αναλύεται ως εξής: 
 

31/12/10 31/12/09 01/01/09 

Επωνυµία 
Ποσό  

συµµετοχής 
Ποσοστό 

συµµετοχής  
Ποσό  

συµµετοχής 
Ποσοστό 

συµµετοχής  
Ποσό  

συµµετοχής 
Ποσοστό 

συµµετοχής  

Κίνγκς εντ Κουήνς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε 2.100.000 100,0% 2.100.000 100,0% 1.200.000 100,0% 

Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. 707.780 100,0% 707.780 100,0% 707.780 100,0% 

Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. 36.000 60,0% 36.000 60,0% 36.000 60,0% 

District Two GmbΗ 1.136.920 50,0% 1.136.920 50,0% 1.136.920 50,0% 

Φάρµακον Βορείου Ελλάδας A.E. 8.427.855 100,0% 8.427.855 100,0% 3.695.855 70,0% 

Milgauss Limited - - 1.002.000 16,7% - - 

Σύνολο 12.408.555   13.410.555   6.776.555   
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Η συµµετοχή στην Milgauss Limited από την 2/7/2010 και εφεξής, διακρατάται ως επένδυση σε συγγενή επιχείρηση και ενοποιείτε έκτοτε µε την 
µέθοδο της καθαρής θέσης συνέπεια της διαφοροποίησης των δικαιωµάτων ψήφου που πλέον ο ‘Οµιλος κατέχει στην εν λόγω εταιρεία, τα 
οποία διαµορφώθηκαν από την προαναφερθείσα ηµεροµηνία στα επίπεδα του ποσοστού συµµετοχής του σ’ αυτή. 
 
∆εδοµένου ότι η εν λόγω µεταβολή των δικαιωµάτων ψήφου πραγµατοποιήθηκε χωρίς καµία διαφοροποίηση στην µετοχική σύνθεση της Milgauss 
Limited, από τη προαναφερθείσα µεταβολή της µεθόδου ενσωµάτωσης της εν λόγου εταιρείας δεν προέκυψε καµία επίδραση τόσο στα ίδια 
κεφάλαια όσο και στα καθαρά αποτελέσµατα που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής. 
 
Συνολικά η εξέλιξη των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

  31/12/10 31/12/09 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου  13.410.555 6.776.555 

Συµµετοχή στην ίδρυση της “Milgauss Ltd”   -- 1.002.000 

Απόκτηση συµµετοχής 30% στην «Φάρµακον Βορείου 
Ελλάδας A.E.» 

-- 2.000.000 

Συµµετοχές σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών -- 3.632.000 

Απώλεια ελέγχου της “Milgauss Ltd” και µεταφορά της 
συµµετοχής ως επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 

-1.002.000 -- 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 12.408.555 13.410.555 

 

8.2. Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία των ενοποιούµενων θυγατρικών 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά κονδύλια (προ απαλοιφών ενοποίησης) κάθε µίας θυγατρικής όπως αυτά διαµορφώθηκαν από 
την ηµεροµηνία απόκτησής τους και περιλήφθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου:  
 

  
Κίνγκς  

εντ Κουήνς  
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 

Φύτο  
Τουέλβ Α.Ε.Ε. 

Κορρές  
Οµοιοπαθητικά Α.Ε. 

District Two  
GmbH  

Pharmacon Βορείου 
Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε.  

Milgauss  
Ltd 

                          

  31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 - 31/12/09 

ΠΕΡιΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                         

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά 
στοιχεία 492.216 397.005 26.851 42.833 44.873 49.892 324.473 162.874 671.328 810.834 - 773.344 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά 
στοιχεία 3.569.709 4.180.692 28.208 2.187 711.925 619.734 2.374.102 2.149.753 946.874 1.485.425 - 6.617.493 

Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων 4.061.925 4.577.697 55.059 45.020 756.798 669.627 2.698.575 2.312.627 1.618.202 2.296.259 - 7.390.837 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                         

Μετοχικό κεφάλαιο και 
αποθεµατικά 2.085.700 2.085.700 60.000 60.000 75.188 66.568 425.000 425.000 2.955.543 2.955.543 - 6.005.464 

Κέρδη/(Ζηµιές) εις νέο -1.491.652 -1.050.933 -54.120 -116.738 415.075 263.704 -313.498 -208.742 -1.433.400 -1.551.887 - -84.104 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 594.048 1.034.767 5.880 -56.738 490.264 330.272 111.502 216.258 1.522.142 1.403.665 - 5.921.360 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 830 6.762 0 0 25.802 21.303 0 0 0 0 - 0 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3.467.047 3.536.168 49.179 101.758 240.732 318.052 2.587.073 2.096.370 96.060 892.594 - 1.469.477 

Σύνολο υποχρεώσεων 3.467.877 3.542.930 49.179 101.758 266.534 339.355 2.587.073 2.096.370 96.060 892.594 - 1.469.477 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  
& υποχρεώσεων 

4.061.925 4.577.697 55.059 45.020 756.798 669.627 2.698.575 2.312.627 1.618.202 2.296.259 - 7.390.837 

        

 

    

 

  

 

  

  
  

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/09 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/09 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/09 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/09 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/09 

1/1 - 
2/7/10 

1/1 - 
31/12/09 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                         

Πωλήσεις 1.072.162 2.486.527 0 0 766.195 792.072 2.987.004 2.240.770 0 0 4.504.007 2.746.536 

Αποτέλεσµα προ φόρων -499.186 -33.892 79.910 -98.231 237.670 172.401 -139.674 -101.608 256.625 276.255 -476.554 -116.858 

Αποτέλεσµα µετά φόρων  -440.719 -24.360 62.618 -74.656 159.992 129.338 -104.755 -76.206 118.477 210.481 -309.760 -84.104 

 
 
 
9. Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

Το κόστος συµµετοχής της Εταιρείας σε συγγενείς επιχειρήσεις αναλύεται ως εξής: 
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31/12/10 31/12/09 01/01/09 

Επωνυµία 
Ποσό  

συµµετοχής 
Ποσοστό 

συµµετοχής  
Ποσό  

συµµετοχής 
Ποσοστό 

συµµετοχής  
Ποσό  

συµµετοχής 
Ποσοστό 

συµµετοχής  

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ 2.420.640 45,0% 2.420.640 45,0% 2.420.640 45,0% 

Korres Retail UK Ltd 56 50,0% - - - - 

Milgauss Ltd 928.651 16,7% - - - - 

Σύνολο 3.349.347   2.420.640   2.420.640   

 
Με την ενσωµάτωση των παραπάνω συµµετοχών στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την Μέθοδο της Καθαρής θέσης το κονδύλι 
εξελίχθηκε κατά την περίοδο αναφοράς ως εξής: 
 

  31/12/10 31/12/09 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου  2.315.731 2.340.459 

Απόκτηση της συµµετοχής στην «Korres Retail UK Ltd» 56 -- 
Μερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα της «Korres Retail UK 
Ltd» 

-89.160 -- 

Αναλογούσα ζηµιά «Korres Retail UK Ltd»αποµείωσης που 
αναγνωρίσηκε σε µείωση σχετικής απαίτησης 

22.078 -- 

Αναλογούσα ζηµιά «Korres Retail UK Ltd»αποµείωσης που 
αναγνωρίσηκε ως υποχρέωση 

67.027 -- 

Απώλεια ελέγχου της “Milgauss Ltd” και µεταφορά της 
συµµετοχής ως επένδυση σε συγγενή εταιρεία 

1.002.000 -- 

Ζηµιά αποτίµησης στην εύλογη αξία της διακρατούµενης 
επένδυσης στην “Milgauss Ltd” κατά την 2/7/2010 (ηµ/νία 
απώλειας του ελέγχου) 

-73.349 -- 

Μερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα περιόδου 2/7 - 
31/12/2010 της "Milgauss Ltd" 

-239.466 -- 

Μερίδιο του Οµίλου σε συναλλαγµατικές διαφορές περιόδου 2/7 
- 31/12/2010 της "Milgauss Ltd" που αναγνωρίοστηκαν 
απ΄ευθείας στην καθαρή θέση 

19.820 -- 

Μερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα της "Προϊόντα Κρόκου 
Κοζάνης Α.Ε.B.Ε." 

-124.687 -24.728 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 2.900.050 2.315.731 

 
 
Η επένδυση στην “Milgauss Ltd” αποτελούσε µέχρι την 2/7/2010 συµµετοχή σε θυγατρική εταιρεία (βλέπε σχετικά την παραπάνω υπ΄αριθµ. 8 σηµείωση) 
και πλέον αναγνωρίζεται ως επένδυση σε συγγενή επιχείρηση δεδοµένης της ασκούµενης από τον Όµιλο σηµαντικής επιρροής στις δραστηριότητες της. 
 
Επίσης κατά την περίοδο αναφοράς, όπως φαίνεται και παραπάνω, ο Όµιλος συµµετείχε µε 50% συµµετοχή στην ίδρυση της συγγενούς επιχείρησης 
«Korres Retail UK Ltd». Η συγγενής επιχείρηση έχει έδρα στο Manchester, Αγγλία και σκοπό την προώθηση και λιανική εµπορία των προϊόντων του Οµίλου 
«Κορρές» στην Αγγλία. Η εν λόγω συµµετοχή τεκµαίρεται ότι αποτελεί για τον Όµιλο συµµετοχή σε συγγενή επιχείρηση (και όχι σε θυγατρική) δεδοµένων 
των εξής: 
• ∆εν κατέχεται η πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου της επιχείρησης. Συγκεκριµένα κατέχεται το 50% των δικαιωµάτων ενώ το υπόλοιπο 50% 

κατέχεται από ένα άλλο νοµικό πρόσωπο (εφεξής «άλλος εταίρος») 
• Αν και ασκείται από τον Όµιλο σηµαντική επιρροή στη λειτουργία της επιχείρησης, βάσει συµφωνίας ο άλλος εταίρος υπαγορεύει την 

χρηµατοοικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της επιχείρησης και παράλληλα έχει την πλειονότητα των µελών του διοικητικού οργάνου που την 
διοικεί. 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα αποτελέσµατα που αναλογούν στον Όµιλο από τις συµµετοχές στις συγγενείς επιχειρήσεις, έχουν 
ως εξής: 
 

Συγγενής % συµ- 
µετοχής 

Χώρα Περιουσιακά  
στοιχεία 

Υποχρεώσεις Έσοδα Συνολικά 
αποτελέσµατα 

Μερίδιο 
αποτελεσµάτων 

    01/01/09       

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.B.Ε. 45,0% Ελλάδα 3.530.883 484.949       

      31/12/09 1/1 - 31/12/2009 

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.B.Ε. 45,0% Ελλάδα 3.600.542 465.036 667.742 -54.952 -24.728 

            Σύνολο -24.728 

      31/12/10 1/1 - 31/12/2010 

Korres Retail UK Ltd 50,0% Αγγλία 138.928 316.610 92.177 -178.321 -89.160 

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.B.Ε. 45,0% Ελλάδα 3.346.243 556.181 428.682 -277.081 -124.687 

Milgauss Ltd 16,7% Κύπρος 6.199.702 1.954.161 5.863.046 -1.433.926 -239.466 

            Σύνολο -453.313 

 
Το µερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα των συγγενών επιχειρήσεων της περιόδου 1/1 – 31/12/2010 και στης συγκρίσιµης χρήσης 1/1 – 31/12/2009 
συνολικού ποσού € -453.313 και € -24.728, αντίστοιχα, αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα του Οµίλου στο λογαριασµό της κατάστασης αποτελεσµάτων 
χρήσης του Οµίλου «Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις». 
 
H ζηµιά αναγνώρισης στην εύλογη αξία της διακρατούµενης επένδυσης στην “Milgauss Ltd” κατά την 2/7/2010 (ηµ/νία απώλειας του ελέγχου) ποσού € 
73.349 περιλαµβάνεται στο λογαριασµό της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 1/1 – 31/12/2010 της Εταιρείας «Αποτελέσµατα από συγγενείς 
επιχειρήσεις». 
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Όπως φαίνεται και παραπάνω η επίδραση της πρώτης ενσωµάτωσης των οικονοµικών καταστάσεων της «Korres Retail UK Ltd» στις οικονοµικές  
αταστάσεις του Οµίλου δεν ήτων σηµαντική. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση την 31/12/2010 και την 31/12/2009 αφορούν µετοχές που απέκτησε η Eταιρεία της 
«ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.) και αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,13% 
του κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.  Οι µετοχές της «Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.» διαπραγµατεύονται από την 28/02/2008 στην Εναλλακτική Αγορά 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Η είσοδος της εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της «Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.» αποτελεί µια κίνηση υποστήριξης του επιχειρηµατικού πλάνου 
ανάπτυξης της δεύτερης και περαιτέρω ενδυνάµωσης των σχέσεων µε αυτήν.  
 
Οι παραπάνω µετοχές αποκτήθηκαν την 26/3/2008 και αποτιµήθηκαν την 31/12/2010 και 31/12/2009 στην εύλογη αξία τους (τρέχουσα 
χρηµατιστηριακή τιµή). Οι διαφορές αποτίµησης καταχωρήθηκαν, καθαρές από φόρους, σε ειδικά αποθεµατικά των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Οι παραπάνω µετοχές την 9/10/2009 ενεχυριάστηκαν στα πλαίσια έκδοσης οµολογιακού δανείου (βλέπε σχετικά την παρακάτω υπ΄αριθµ. 21 
σηµείωση). 
 
Η κίνηση του λογαριασµού συνοψίζεται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

      

  31/12/10 31/12/09 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου  819.410 942.982 

Ζηµιές από αποτίµηση της συµµετοχής -71.090 -123.571 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 748.320 819.410 

      

Η Εταιρεία 

      

  31/12/10 31/12/09 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου  819.410 942.982 

Ζηµιές από αποτίµηση της συµµετοχής -71.090 -123.571 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 748.320 819.410 

  
 
11. Υπεραξία επιχείρησης  

Οι µονάδες στις οποίες επιµερίζεται η υπεραξία ποσού € 9.102.789 που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου είναι οι εξής:  
 

Υπεραξία επιχείρησης Σύνολο Μονάδες στις οποίες επιµερίζεται η υπεραξία 

 
Κορρές 

Οµοιοπαθητικά 
Α.Ε. 

Φάρµακον 
Βορείου Ελλάδας 

A.E. 

 
District Two 

Gmbh 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009 9.102.790 580.406 7.533.478 988.906 

Μικτή Λογιστική αξία 9.102.790 580.406 7.533.478 988.906 
Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης  0 0 0 0 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009 9.102.790 580.406 7.533.478 988.906 

Μικτή Λογιστική αξία 9.102.790 580.406 7.533.478 988.906 
Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης  0 0 0 0 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 9.102.790 580.406 7.533.478 988.906 

 
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση µιας θυγατρικής ή συνδεδεµένης επιχείρησης αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ του κόστους της 
απόκτησης και της εύλογης αξίας του ποσοστού του Οµίλου επί των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής ή της συνδεδεµένης επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η υπεραξία αρχικά 
αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο στο κόστος και µεταγενέστερα επιµετράται στο κόστος µειωµένο µε οποιεσδήποτε συσσωρευµένες 
ζηµίες αποµείωσης. Για την διενέργεια  ελέγχου αποµείωσης, η υπεραξία κατανέµεται σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών που αναµένεται 
να ωφεληθούν από τις συνέργειες της απόκτησης - συνένωσης.  
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Μονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών στις οποίες έχει κατανεµηθεί υπεραξία εξετάζονται για αποµείωση ετησίως ή και συχνότερα, όταν υπάρχουν 
ενδείξεις  αποµείωσης. Σε υλοποίηση αυτής της αρχής ο Όµιλος προέβη την 31/12/2010 στον έλεγχο αποµείωσης της εν λόγω υπεραξίας.  
 
Για τον έλεγχο της αποµείωσης έγινε σύγκριση του ανακτήσιµου ποσών κάθε µίας από τις παραπάνω µονάδες µε τη λογιστική αξία των µονάδων 
αυτών (καθαρά περιουσιακά στοιχεία).  
 
Ως ανακτήσιµο ποσό λήφθηκε η αξία λόγω χρήσης (value in use). Ο υπολογισµός αυτός χρησιµοποιεί προβλέψεις ταµιακών ροών που προκύπτουν 
από οικονοµικό προϋπολογισµό ο οποίος έχει εγκριθεί από την διοίκηση και καλύπτουν αναλυτική εξαετή περίοδο. Βασικές παραδοχές αποτελεί το 
προϋπολογιζόµενο µερίδιο αγοράς καθώς και το προϋπολογιζόµενο µικτό περιθώριο κέρδους.  
 
Οι αξίες που αποδίδονται στις βασικές παραδοχές αντανακλούν την εµπειρία του παρελθόντος και είναι σύµφωνες προς τις εξωτερικές πηγές 
πληροφόρησης. Τα προϋπολογιζόµενο µερίδιο αγοράς και τα µικτά κέρδη υπολογίζονται σύµφωνα µε τα µεγέθη που πραγµατοποιήθηκαν το 
αµέσως  προηγούµενο έτος ή στο τρέχον έτος προσαρµοσµένα κατά την προσδοκώµενη βελτίωση απόδοσης.  
 
Ο µέσος όρος µικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και ο ρυθµός ανάπτυξης της µονάδας υπολογίστηκε στην κάθε µονάδα ως εξής:  
 

Επωνυµία 

Ποσοστό 
µικτού 

περιθωρίου 
κέρδους 

Ρυθµός 
ανάπτυξης 

Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. 78% 0% 

Φάρµακον Βορείου Ελλάδας A.E. 0% 0% 

District Two GmbΗ 53% 0% 

 
 
Προκειµένου να καθoριστεί  το προεξοφλητικό επιτόκιο των µονάδων χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία του Μέσου Σταθµικού Κόστους Κεφαλαίου 
(Μ.Σ.Κ.Κ. ή WACC) το οποίο υπολογίστηκε για κάθε µονάδα ως εξής: 
 

  
Κορρές 

Οµοιοπαθητικά 
Α.Ε. 

Φάρµακον 
Βορείου 

Ελλάδας A.E. 

District Two 
GmbΗ 

Επιτόκιο βάσης - risk free rate (Rf) (προ φόρων) 8,00% 8,00% 3,94% 
Συντελεστής beta (B) 1,00 1,00 1,00 
Μέση αναµενόµενη απόδοση αγοράς (Rm) 5,50% 5,50% 5,50% 
Κόστος ιδίων κεφαλαίων (Ke: rf + (b*rm)) 13,50% 13,50% 8,94% 
Αναλογία συµµετοχής Ιδίων/Ξένων κεφαλαίων 75/25 75/25 75/25 
Κόστος δανεισµού (Kd) 5,40% 5,40% 5,40% 
Φορολογικός συντελεστής:  20,00% 20,00% 20,50% 
Φόρµουλα WACC (*) 11,21% 11,21% 7,79% 

 
(*) (Αναλογία Ίδιων 25% * κόστος ιδίων κεφαλαίων ke) + (Αναλογία Ξένων 75% * Κόστος δανεισµού kd *(1-0,20 φορολογικός συντελεστής) 

 
 
12. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αφορούν σε: 
 
 

Ο Όµιλος 

      

       31/12/10 31/12/09 

∆οσµένες εγγυήσεις 109.068 106.822 

Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 0 41.096 

Σύνολο 109.068 147.918 

      

Η Εταιρεία 

      

       31/12/10 31/12/09 

∆οσµένες εγγυήσεις 91.086 92.774 

Απαιτήσεις από Φύτο Τουέλβ 
 

85.000 

Σύνολο 91.086 177.774 

 
 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι µακροπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους καθώς επίσης, η είσπραξή τους 
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα τέτοιο που η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος θεωρείται ασήµαντη. 

Για όλες τις απαιτήσεις του Οµίλου έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση τους. Σύµφωνα µε την παραπάνω 
εκτίµηση, καµία από τις ανωτέρω µακροπρόθεσµες απαιτήσεις δεν έχει υποστεί αποµείωση, τέτοια για την οποία θα απαιτείτο σχηµατισµός 
σχετικής πρόβλεψης. 
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Το κονδύλι «∆οσµένες εγγυήσεις» αφορά απαιτήσεις που είναι δεσµευµένες από τρίτους οργανισµούς ή επιχειρήσεις για διάφορες εξασφαλίσεις. 

13. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

      

  31/12/10 31/12/09 

Εµπορεύµατα 6.880.026 13.597.527 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 5.431.990 5.201.381 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 4.174.264 3.235.730 

Αξία υποτίµησης αποθεµάτων -604.503 -1.522.022 
Σύνολο 15.881.777 20.512.616 

      

Η Εταιρεία 

      

  31/12/10 31/12/09 

Εµπορεύµατα 4.192.817 6.603.172 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 5.431.990 5.201.381 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 4.174.264 3.235.730 

Αξία υποτίµησης αποθεµάτων -568.108 -1.485.628 
Σύνολο 13.230.963 13.554.656 

 
Η αξία της κτήσης ή της ανάλωσης των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε στο κόστος πωληθέντων της Εταιρείας και του Οµίλου έχει ως εξής: 
 

O Όµιλος 

     31/12/10 31/12/09 

Κόστος αναλωθέντων-πωληθέντων 18.133.537 18.864.976 

Σύνολο 18.133.537 18.864.976 

   Η Εταιρεία 

     31/12/10 31/12/09 

Κόστος αναλωθέντων-πωληθέντων 16.656.732 16.021.697 

Σύνολο 16.656.732 16.021.697 

 
 
 
14. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Ο λογαριασµός «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Απαιτήσεις από πελάτες 18.950.047 23.460.554 

Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 5.587.553 5.231.939 

Σύνολο 24.537.600 28.692.492 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Απαιτήσεις από πελάτες 20.255.402 24.517.546 

Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 4.122.815 3.705.877 
Σύνολο 24.378.217 28.223.423 

 
Ειδικότερα οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Πελάτες εσωτερικού 4.057.157 7.428.014 

Πελάτες εξωτερικού 14.859.787 14.684.298 

Επιταγές εισπρακτέες  802.822 1.610.913 

Γραµµάτια εισπρακτέα 14.392 14.392 

Αποµείωση απαιτήσεων -784.111 -277.063 

Σύνολο 18.950.047 23.460.554 

Η Εταιρεία 
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  31/12/10 31/12/09 

Πελάτες εσωτερικού 6.249.925 9.817.767 

Πελάτες εξωτερικού 14.089.570 13.510.038 

Επιταγές εισπρακτέες  547.958 1.421.790 

Γραµµάτια εισπρακτέα 12.291 12.291 

Αποµείωση απαιτήσεων -644.341 -244.341 
Σύνολο 20.255.402 24.517.546 

 
Η αποµείωση των απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

      
       31/12/10 31/12/09 

Σύνολο προβλέψεων κατά την 
έναρξη της χρήσης 277.063 211.865 
Προσθήκες κατά τη διάρκεια της 
χρήσης  507.048 65.198 

Σύνολο προβλέψεων κατά την 
λήξη της χρήσης 

784.111 277.063 

      
Η Εταιρεία 

      
       31/12/10 31/12/09 

Σύνολο προβλέψεων κατά την 
έναρξη της χρήσης 244.341 183.341 
Προσθήκες κατά τη διάρκεια της 
χρήσης  400.000 61.000 

Σύνολο προβλέψεων κατά την 
λήξη της χρήσης 

644.341 244.341 

 
 
Ειδικότερα το κονδύλι των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
 

  31/12/10 31/12/09 
Προκαταβολές προµηθευτών 992.216 1.120.575 
Προεµβάσµατα µέσω τραπεζών 128.628 1.660 
Προκαταβολές προσωπικού 45.152 36.360 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ. 26.485 20.428 
∆ηµόσιους φορείς - προκατ/παρακρ. φόροι 915.398 1.297.818 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 714.877 711.356 
Λοιποί χρεώστες 1.855.563 1.087.109 
Προσωπικό-Λογ/σµοί προς απόδοση 13.258 419 
Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογ/σµοί προς 
απόδ. 19.989 3.639 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 228.746 263.980 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 256.547 563.892 
Αγορές υπό παραλαβή 390.693 124.704 
Σύνολο 5.587.582 5.231.939 

 

Η Εταιρεία 
 

  31/12/10 31/12/09 
Προκαταβολές προµηθευτών 540.171 680.968 
Προεµβάσµατα µέσω τραπεζών 128.628 1.660 
Προκαταβολές προσωπικού 21.080 14.116 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ 26.485 20.428 
Ελληνικό ∆ηµόσιο - προκατ/παρακρ. φόροι 764.671 1.135.245 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 0 0 
Λοιποί χρεώστες 1.765.577 896.999 
Προσωπικό-Λογ/σµοί προς απόδοση 13.258 419 
Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογ/σµοί προς 
απόδ. 19.989 3.639 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 215.649 263.808 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 236.614 563.892 
Αγορές υπό παραλαβή 390.693 124.704 

Σύνολο 4.122.815 3.705.877 

 
 
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
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Για όλες τις απαιτήσεις του Οµίλου έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση τους. Ορισµένες από τις απαιτήσεις την 
31/12/2010 έχουν υποστεί αποµείωση αξίας € 784.111 και αντίστοιχα την 31/12/2009 αξίας € 277.063  (όπως φαίνεται παραπάνω στην ανάλυση 
των κονδυλίων απαιτήσεων). Οι απαιτήσεις που έχουν υποστεί αποµείωση αφορούν κυρίως πελάτες του Οµίλου οι οποίοι αντιµετωπίζουν 
οικονοµικές δυσκολίες. 

 

 

15. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Ταµείο 29.316 33.660 

Καταθέσεις όψεως σε € 4.620.609 3.368.357 

Σύνολο 4.649.925 3.402.018 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Ταµείο 22.854 16.153 

Καταθέσεις όψεως σε € 3.922.537 1.376.281 

Σύνολο 3.945.390 1.392.434 

 
 
Τα ταµειακά ισοδύναµα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και είναι 
τόσο κοντά στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για αλλαγές στην αποτίµησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους και 
καταθέσεις προθεσµίας. 
 
 
16. Μετοχικό Κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο 

Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου και του «υπέρ του άρτιου» έχει ως εξής: 
 

  
Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2009 11.550.000 4.504.500 7.873.819 12.378.319 

Παροχές δικαιωµάτων προαίρεσης - - 8.719 8.719 

Υπόλοιπα 31/12/09 11.550.000 4.504.500 7.882.538 12.387.038 

Υπόλοιπα 31/12/10 11.550.000 4.504.500 7.882.538 12.387.038 

 
 
17. Ίδιες µετοχές 

Η Εταιρεία την 13/07/2009 προέβη στην πώληση του συνόλου των 112.254 κατεχόµενων ιδίων µετοχών, µε µέση τιµή πώλησης 5,1602 ευρώ ανά 
µετοχή, ήτοι συνολική αξία 579.256 ευρώ. Η αξία κτήσης των εν λόγω µετοχών ανερχόταν συνολικά σε αξία € 581.999. H ζηµιά ποσού € 2.743 
επιβάρυνε απ΄ευθείας τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. 
 
 
18. Αποθεµατικά κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν αποκλειστικά σε αποθεµατικά της Εταιρείας 
και αναλύονται ως εξής:  

 
                                                                                                       Ο Όµιλος 
 

  
Αποθεµατικά 

εύλογης 
αξίας 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αφορολό-
γητα 

αποθεµατικά  

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2009 616.815 679.580 95.524 1.035 1.392.955 

Μεταφορά κερδών χρήσης 2009 σε τακτικό 
αποθεµατικό 

- 165.890  - - 165.890  

Ζηµιά από αποτίµηση διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, 
καθαρά από φόρους 

(98.857)  - - - (98.857) 

Υπόλοιπα 31/12/09 517.958 845.470 95.524 1.035 1.459.988 
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Μεταφορά κερδών χρήσης 2010 σε τακτικό 
αποθεµατικό 

- 121.992  - - 121.992  

Συναλλαγµατικές διαφορές µεταροπής στον 
νόµισµα παρουσίασης 

- - - 19.820  19.820  

Ζηµιά από αποτίµηση διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, 
καθαρά από φόρους 

(56.872) - - - (56.872) 

Υπόλοιπα 31/12/10 461.086 967.462 95.524 20.855 1.544.928 

 

 Η Εταιρεία 
 

  
Αποθεµατικά 

εύλογης 
αξίας 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αφορολό-
γητα 

αποθεµατικά  

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2009 616.815 679.580 95.524 1.035 1.392.955 

Μεταφορά κερδών χρήσης 2009 σε τακτικό 
αποθεµατικό 

- 165.890  - - 165.890  

Ζηµιά από αποτίµηση διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, 
καθαρά από φόρους 

(98.857) - - - (98.857) 

Υπόλοιπα 31/12/09 517.958 845.470 95.524 1.035 1.459.988 

Μεταφορά κερδών χρήσης 2010 σε τακτικό 
αποθεµατικό 

- 121.992  - - 121.992  

Ζηµιά από αποτίµηση διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, 
καθαρά από φόρους 

(56.872) - - - (56.872) 

Υπόλοιπα 31/12/10 461.086 967.462 95.524 1.035 1.525.108 

 
 
Τα αποθεµατικά κεφάλαια διακρίνονται σε αποθεµατικά εύλογης αξίας, τακτικό αποθεµατικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεµατικά. 
  
Τα αποθεµατικά εύλογης αξίας ανέρχονται, όπως φαίνεται παραπάνω, σε € 461.086 και αφορούν: 

- κατά ποσό € 465.329 αποθεµατικά που σχηµατίστηκαν σε προηγούµενες χρήσεις µε τα ποσά αναπροσαρµογής της αξίας του οικοπέδου 
και των κτιρίων που κατέχει η Εταιρεία στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας και 

- κατά ποσό € -4.243 αρνητικό αποθεµατικό που σχηµατίστηκε µε τη ζηµιά αποτίµησης µετοχών (στην τρέχουσα χρηµατιστηριακή τιµή) 
που κατέχει η Εταιρεία (σχετική αναφορά γίνεται στην υπ’ αριθµ.10 σηµείωση). Το εν λόγω αποθεµατικό διαµορφώθηκε µετά την 
µείωση κατά το ποσό της ζηµιάς αποτίµησης των µετοχών την 31/12/2010 και 31/12/2009 κατά ποσό € -56.872 και  € -98.857, 
αντίστοιχα. 

 
Το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό 
τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών (µετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι το 
ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών 
µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά κεφάλαια αφορούν αποθεµατικά που σχηµατίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας µε 
αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη και αφορούν:  

- κατά ποσό € 14.863,69 κέρδη xρήσης 1999 (βάσει Ν.1828/89) 
- κατά ποσό € 25.315,39 κέρδη xρήσης 2000 (βάσει Ν.1828/89 
- κατά ποσό € 55.344,56 κέρδη xρήσης 2003 (βάσει Ν.3220/04).  

 
Τα ανωτέρω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεµηθούν µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αφού 
ληφθούν υπόψη οι περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά. Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείµει ή να κεφαλαιοποιήσει τα συγκεκριµένα 
αποθεµατικά και εποµένως δεν έχει προβεί σε υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος που θα επιβαλλόταν στην περίπτωση αυτή. 
 
 
19. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις – απαιτήσεις 

Το µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο σε διάστηµα πέραν των 12 µηνών, όπως επίσης, το 
µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο σε διάστηµα πέραν των 12 µηνών. 
 
Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, 
εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Τα υπόλοιπα αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
Ο Όµιλος 

    

  31/12/10 31/12/09 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  1.113.293 1.084.442 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  1.559.701 1.228.844 

Συµψηφισµένο πιστωτικό υπόλοιπο 446.408 144.402 
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Η Εταιρεία 

    

  31/12/10 31/12/09 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.143.847 803.193 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.830.486 2.045.993 
Συµψηφισµένο πιστωτικό υπόλοιπο 1.686.639 1.242.800 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος έχει ως εξής: 
Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 144.402 467.197 

Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 323.974 -298.429 

Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος -21.967 -24.366 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 446.408 144.402 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1.242.800 1.339.642 

Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 458.057 -72.128 

Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος -14.218 -24.714 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.686.639 1.242.800 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την  διάρκεια  της  χρήσης, χωρίς  να  λαµβάνεται  υπόψη ο 
συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι η παρακάτω: 

 

 
Ο Όµιλος 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
∆ιαφορές εξόδων 

εγκ/σης 
Χρηµατοδο-τικές  

Μισθώσεις 

Προβλέψεις 
αποζηµ. 

Προσωπικού 
Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2009 122.940 671.293 179.827 484.226 906.046 

(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων -13.867 137.821 19.549 34.893 178.396 

(Χρέωση) / πίστωση συνολικού εισοδήµατος 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31/12/2009 109.073 809.114 199.376 519.119 1.084.442 

(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων -7.044 15.142 10.095 10.657 28.851 

(Χρέωση) / πίστωση συνολικού εισοδήµατος 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31/12/2010 102.029 824.256 209.471 529.776 1.113.293 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Αποσβέσεις βάσει 
ωφέλιµης ζωής 

Χρηµατοδο-τικές  
Μισθώσεις 

Αναπροσαρ-µογή 
αξίας ακινήτων 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2009 644.459 1.151.913 201.630 401.566 1.373.243 

Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων 107.713 207.200 0 -434.946 -120.033 

Χρέωση / (πίστωση) συνολικού εισοδήµατος 0 0 0 -24.366 -24.366 

Υπόλοιπο 31/12/2009 752.172 1.359.113 201.630 -57.746 1.228.844 

Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων 101.911 201.296 0 49.617 352.824 

Χρέωση / (πίστωση) συνολικού εισοδήµατος 0 0 0 -21.967 -21.967 

Υπόλοιπο 31/12/2010 854.083 1.560.410 201.630 -30.097 1.559.701 

Η Εταιρεία 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
∆ιαφορές εξόδων 

εγκ/σης 
Χρηµατοδο-τικές  

Μισθώσεις 

Προβλέψεις 
αποζηµ. 

προσωπικού 
Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2009 123.080 671.293 171.692 63.608 1.029.673 

(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων -15.320 137.821 19.635 -368.616 -226.480 

(Χρέωση) / πίστωση συνολικού εισοδήµατος 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31/12/2009 107.760 809.114 191.327 -305.008 803.193 

(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων -6.188 127.538 15.196 204.108 340.654 

(Χρέωση) / πίστωση συνολικού εισοδήµατος 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31/12/2010 101.572 936.652 206.523 -100.900 1.143.847 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Αποσβέσεις βάσει 
ωφέλιµης ζωής 

Χρηµατοδο- 
τικές  Μισθώσεις 

Αναπροσαρ-µογή 
αξίας ακινήτων 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2009 374.236 645.561 155.110 792.091 1.966.997 

Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων 109.300 182.834 0 -188.424 103.710 

Χρέωση / (πίστωση) συνολικού εισοδήµατος 0 0 0 -24.714 -24.714 

Υπόλοιπο 31/12/2009 483.536 828.395 155.110 578.952 2.045.993 

Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων 103.159 203.695 0 491.857 798.711 

Χρέωση / (πίστωση) συνολικού εισοδήµατος 0 0 0 -14.218 -14.218 

Υπόλοιπο 31/12/2010 586.694 1.032.091 155.110 1.056.591 2.830.486 

 
 
 

     20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αφορούν: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20 557.122 482.577 

Σύνολο 557.122 482.577 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20 530.490 454.512 
Σύνολο 530.490 454.512 

 
 
Οι χρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, αφορούν: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Συνταξιοδοτικές παροχές 459.372 369.168 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Συνταξιοδοτικές παροχές 300.529 348.162 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 408.182 491.138 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) που δεν αναγνωρίζονται 148.940 (8.561) 

Καθαρά υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης 

557.122 482.577 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 392.763 464.789 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) που δεν αναγνωρίζονται 137.727 (10.277) 

Καθαρά υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης 

530.490 454.512 

 
 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Κόστος τρέχουσας υποχρέωσης 100.922 93.024 

Τόκος στην υποχρέωση 25.767 19.917 

Απόσβεση (κερδών) / ζηµιών που δεν αναγνωρίζονται 0 0 
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Απόσβεση κόστους προϋπηρεσίας 0 0 

  126.689 112.941 

Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 332.683 256.227 

Συνολική επιβάρυνση στην Κ.Α.Χ. 459.372 369.168 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Κόστος τρέχουσας υποχρέωσης 94.549 84.428 

Τόκος στην υποχρέωση 24.384 19.565 

Απόσβεση (κερδών) / ζηµιών που δεν αναγνωρίζονται 0 0 

Απόσβεση κόστους προϋπηρεσίας 0 0 

  118.933 103.993 

Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 181.596 244.169 
Συνολική επιβάρυνση στην Κ.Α.Χ. 300.529 348.162 

 
 
Η κίνηση του λογαριασµού «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, αναλύεται 
ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Υποχρέωση (01.01) 482.577 403.383 

Καταβεβληµένα επιδόµατα -384.827 -289.974 

Συνολική επιβάρυνση στην Κ.Α.Χ. 459.372 369.168 

Υποχρέωση (31.12) 557.122 482.577 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Υποχρέωση (01.01) 454.512 356.337 

Καταβεβληµένα επιδόµατα -224.551 -249.987 

Συνολική επιβάρυνση στην Κ.Α.Χ. 300.529 348.162 

Υποχρέωση (31.12) 530.490 454.512 

 
 
 
21. ∆ανειακές υποχρεώσεις 

 
Οι ∆ανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου αφορούν κυρίως σε τραπεζικά δάνεια και υποχρεώσεις από συµβόλαια leasing και αναλύονται. Συγκεκριµένα 
αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

      

  31/12/10 31/12/09 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 11.328.314 5.446.688 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.041.009 34.518.351 

Σύνολο υποχρεώσεων 43.369.323 39.965.039 

  
Η Εταιρεία 

      

  31/12/10 31/12/09 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 11.328.314 5.446.650 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.041.009 34.518.351 

Σύνολο υποχρεώσεων 43.369.323 39.965.001 

 
 
Αναλυτικά ή ληκτότητα των δανειακών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  
  31/12/10 31/12/09 

Έως 1 έτος 1.914.999 939.447 

2 - 5 έτη 28.263.705 16.443.284 

5 έτη και άνω 0 13.843.854 

Σύνολο υποχρέωσης σε δάνεια 30.178.704 31.226.585 

  
Σύνολο υποχρέωσης σε 
αλληλόχρ. λογ/µούς 

8.675.120 3.635.695 
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Έως 1 έτος 738.194 855.970 

2 - 5 έτη 1.675.671 1.955.923 

5 έτη και άνω 2.101.633 2.290.866 

Σύνολο υποχρέωσης σε 
Leasing 

4.515.499 5.102.760 

  
Η Εταιρεία 

  
  31/12/10 31/12/09 

Έως 1 έτος 1.914.999 939.447 

2 - 5 έτη 28.263.705 16.443.284 

5 έτη και άνω 0 13.843.854 

Σύνολο υποχρέωσης σε δάνεια 30.178.704 31.226.585 

  
Σύνολο υποχρέωσης σε 
αλληλόχρ. λογ/µούς 

8.675.120 3.635.657 

  
Έως 1 έτος 738.194 855.970 

2 - 5 έτη 1.675.671 1.955.923 

5 έτη και άνω 2.101.633 2.290.866 

Σύνολο υποχρέωσης σε 
Leasing 

4.515.499 5.102.760 

 
 
Η εταιρεία «Κορρές Α.Ε. – Φυσικά Προϊόντα» στα πλαίσια της αναχρηµατοδότησης του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού και 
τη µετατροπή του µεγαλύτερου µέρους του σε µακροπρόθεσµο και σε υλοποίηση της από 8/10/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, 
προέβη την 9/10/2009 σε έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου (µη µετατρέψιµου) ύψους € 27.500.000 µε την έκδοση 27.500.000 οµολογιών 
ονοµαστικής αξίας € 1,00 έκαστης.  
 
Η αποπληρωµή του κεφαλαίου του οµολογιακού δανείου θα γίνει σε εννέα (9) ανισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις και η πρώτη δόση είναι καταβλητέα 
σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία σύναψης του δανείου. Το επιτόκιο δανεισµού ανέρχεται σε euribor εξαµήνου πλέον περιθωρίου 
3,30%. Για την έκδοση του οµολογιακού δανείου η εταιρεία ενεχυρίασε τις 374.160 µετοχές της «Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.» που κατέχει συνολικής 
αξίας την 31/12/2010 € 748.320.  
 
Η σύµβαση του οµολογιακού δανείου προβλέπει την τήρηση εκ µέρους της εταιρείας υποχρεώσεων και περιορισµών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
δανείου, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, και την τήρηση των κατωτέρω οικονοµικών δεικτών υπολογιζόµενων επί των ενοποιηµένων 
εξαµηνιαίων και ετήσιων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων (αναλογία καθαρών ενοποιηµένων συνολικών υποχρεώσεων προς καθαρή θέση, 
καθαρές δανειακές υποχρεώσεις προς ενοποιηµένο EBITDA, ενοποιηµένο EBITDA προς καθαρούς χρεωστικούς τόκους µείον πιστωτικούς τόκους 
κ.α.). Βάσει των µεγεθών του Οµίλου και της Εταιρείας (πραγµατικών και εκτιµώµενων), οι ανωτέρω δείκτες πληρούνται απαρέγκλιτα µέχρι και 
την τρέχουσα χρήση 2010 και η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα πληρούνται και στο µέλλον. 
 
Η εύλογη αξία του ανωτέρω οµολογιακού δανείου προσδιορίστηκε µε βάση την παρούσα αξία του κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης µε τη χρησιµοποίηση του σταθερού πραγµατικού επιτοκίου. Τα έξοδα που αποδίδονται άµεσα στην έκδοση του παραπάνω 
Οµολογιακού ∆ανείου ανέρχονται σε € 413.992 τα οποία επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία του δανείου.  
  
Τα υπόλοιπα δάνεια παρακολουθούνται στο αναπόσβεστο κόστος τους. Η λογιστική αξία αυτών των υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη 
αξία τους.   
 
Ο Όµιλος εκτίθεται στον κίνδυνο επιτοκίων λόγω του δανεισµού της. Βλέπε σχετικά την σηµείωση υπ΄αριθµ 5.1.(ii). 
 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει το κόστος δανεισµού ως έξοδα της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν εκτός αν αυτό το κόστος σχετίζεται άµεσα 
µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση το εν λόγω κόστος  κεφαλαιοποιείται και αποτελεί 
τµήµα του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. Βλέπε σχετικά την σηµείωση υπ’ αριθµ  6. 
 
 
22. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας έναντι προµηθευτών και οι λοιπές υποχρεώσεις, έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Προµηθευτές εσωτερικού 6.086.383 6.488.773 

Προµηθευτές εξωτερικού 2.299.769 1.630.232 

Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 6.688.796 4.611.709 

Προκαταβολές πελατών 997.515 566.280 

Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων 313.115 428.549 
Έσοδο αποζηµίωσης για δικαίωµα διανοµής 
προϊόντων και χρήσης σήµατος επόµενων χρήσεων 
(σηµ.36) 

0 2.468.337 
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Πληρωτέα αποζηµίωση για δικαίωµα διανοµής 
προϊόντων (σηµ. 36) 

0 2.500.000 

Επιχορηγήσεις παγίων  1.509.877 1.594.770 

Μερίσµατα πληρωτέα 3.457 2.967 

Λοιπά έξοδα δεδουλευµένα πληρωτέα 959.004 794.790 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.344.098 1.115.893 

Σύνολο 20.202.014 22.202.301 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Προµηθευτές εσωτερικού 4.782.713 4.484.520 

Προµηθευτές εξωτερικού 2.285.417 1.602.332 

Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 6.665.819 4.452.402 

Προκαταβολές πελατών 606.817 531.134 

Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων 300.017 406.721 
Έσοδο αποζηµίωσης για δικαίωµα διανοµής 
προϊόντων και χρήσης σήµατος επόµενων χρήσεων 
(σηµ. 36) 

0 2.468.337 

Πληρωτέα αποζηµίωση για δικαίωµα διανοµής 
προϊόντων (σηµ. 36) 

0 2.500.000 

Επιχορηγήσεις παγίων 1.509.877 1.594.770 

Μερίσµατα πληρωτέα 3.457 2.967 

Λοιπά έξοδα δεδουλευµένα πληρωτέα 778.141 724.739 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.011.322 847.086 

Σύνολο 17.943.579 19.615.009 

 
 
Όλες οι υποχρεώσεις θεωρούνται βραχυπρόθεσµες. Οι εύλογες αξίες των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά 
καθώς, δεδοµένης της βραχυπρόθεσµης διάρκειας τους, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
οικονοµικής θέσης, αποτελούν µία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.  
 
Μεταξύ των λοιπών υποχρεώσεων της 31/12/2010 του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνονται κρατικές επιχορηγήσεις κτήσεως ενσώµατων και 
ασώµατων ακινητοποιήσεων της εταιρείας ποσού € 1.509.877. Το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2009 ανερχόταν σε € 1.594.770. Η ανάλυση των 
παραπάνω κονδυλίων έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

     31/12/10 31/12/09 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1.594.770 463.657 

Προσθήκες 48.990 1.296.594 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα -133.883 -165.481 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.509.877 1.594.770 

 Η Εταιρεία 

     31/12/10 31/12/09 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1.594.770 463.657 

Προσθήκες 48.990 1.296.594 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα -133.883 -165.481 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.509.877 1.594.770 

 
 
23. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Ο λογαριασµός «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» ποσού € 81.135 αφορά τον φόρο εισοδήµατος φορολογητέων κερδών του Οµίλου  για τη 
χρήση 2010 (το αντίστοιχο ποσό για τη χρήση 2009 για τον Όµιλο και την Εταιρεία ανέρχεται σε ποσό € 2.104.666 και € 2.046.582 αντίστοιχα).  
 
Σηµειώνεται ότι για την Εταιρεία δεν προέκυψε την 31/12/2010 τρέχουσα φορολογική υποχρέωση δεδοµένου ότι ο τρέχων φόρος εισοδήµατος 
χρήσης 2010 ποσού € 368.638 υπερκαλύφθηκε από την προκαταβολή που είχε καταβληθεί στην προηγούµενη χρήση έναντι αυτού του φόρου.  
 
24. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της Οµίλου αφορούν κυρίως σε πωλήσεις αγαθών.  Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών παρέχουν ελάχιστη ωφέλεια στον Όµιλο. 
Συγκεκριµένα oι πωλήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Πωλήσεις αγαθών 44.079.725 50.344.041 

Παροχή υπηρεσιών 35.000 21.693 
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Σύνολο 44.114.725 50.365.734 

Η Εταιρεία 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Πωλήσεις αγαθών 38.226.131 43.858.728 

Παροχή υπηρεσιών 35.000 21.693 
Σύνολο 38.261.131 43.880.421 

 
 
Στην παρακάτω υπ΄αριθµ. 33 σηµείωση παρατίθεται αναλυση των εσόδων ανά λειτουργικό τοµέα.  
 
25. Κόστος πωληθέντων  

Το κόστος πωληθέντων, αναλύεται ως εξής: 
 

O Όµιλος 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.254.969 1.401.742 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 149.185 181.204 

Παροχές τρίτων 145.694 175.650 

Φόροι - Τέλη 1.569 8.256 

∆ιάφορα έξοδα 390.310 245.027 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 391.889 399.629 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 237.244 152.902 

Κόστος αναλωθέντων-πωληθέντων 18.191.090 18.864.976 

Μείον: Ιδιοπαραγωγή -2.723.763 -1.302.054 

Σύνολο 18.038.186 20.127.331 

Η Εταιρεία 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.254.969 1.401.742 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 149.185 181.204 

Παροχές τρίτων 145.694 175.650 

Φόροι - Τέλη 1.569 8.256 

∆ιάφορα έξοδα 390.310 245.027 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 391.889 399.629 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 237.244 152.902 

Κόστος αναλωθέντων-πωληθέντων 16.656.732 16.021.697 

Μείον: Ιδιοπαραγωγή -2.666.210 -1.197.427 

Σύνολο 16.561.382 17.388.679 

 
 
26. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

Τα έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης, αναλύονται ως εξής: 

O Όµιλος 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού -17.816 101.264 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 324.807 312.093 

Παροχές τρίτων 69.349 75.051 

Φόροι - Τέλη 6.559 4.668 

∆ιάφορα έξοδα 172.802 230.889 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 50.772 54.504 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 30.737 14.854 
Σύνολο 637.209 793.323 

Η Εταιρεία 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού -17.816 101.264 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 324.807 312.093 

Παροχές τρίτων 69.349 75.051 

Φόροι - Τέλη 6.559 4.668 
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∆ιάφορα έξοδα 172.802 230.889 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 50.772 54.504 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 30.737 20.854 

Σύνολο 637.209 799.323 

 
 
27. Έξοδα διάθεσης  

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, αναλύονται ως εξής: 
 

O Όµιλος 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.457.414 6.733.956 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.554.666 1.425.326 

Παροχές τρίτων 1.578.277 1.542.325 

Φόροι - Τέλη 166.856 454.241 

∆ιάφορα έξοδα 8.130.162 7.386.666 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 1.120.897 917.591 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 573.942 307.410 

Σύνολο 20.582.215 18.767.516 

Η Εταιρεία 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.048.420 5.192.463 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.827.600 2.433.143 

Παροχές τρίτων 1.165.386 1.148.016 

Φόροι - Τέλη 162.413 342.734 

∆ιάφορα έξοδα 5.668.724 5.660.245 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 935.981 774.389 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 566.630 296.289 

Σύνολο 15.375.154 15.847.279 

 
 
28. Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης, αναλύονται ως εξής: 
 

O Όµιλος 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.609.121 1.825.518 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 752.317 898.699 

Παροχές τρίτων 265.614 269.687 

Φόροι - Τέλη 168.226 47.087 

∆ιάφορα έξοδα 444.178 398.869 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 414.296 401.083 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 252.662 151.422 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 580.477 292.113 

Σύνολο 4.486.892 4.284.478 

Η Εταιρεία 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.585.744 1.633.645 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 695.626 770.163 

Παροχές τρίτων 251.572 250.311 

Φόροι - Τέλη 153.100 17.766 

∆ιάφορα έξοδα 442.084 363.903 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 411.429 385.268 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 249.073 147.407 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 475.978 289.175 

Σύνολο 4.264.605 3.857.639 

 
 
Στα πλαίσια της ανάλυσης του κονδυλίου «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού», παρατίθεται πίνακας µε τις συνολικές δαπάνες ανά κατηγορία 
απασχολούµενων για τα έτη 2010 – 2009: 
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O Όµιλος 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 520.860 501.470 

Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και Βοηθήµατα 127.059 173.661 

Σύνολο Ωροµίσθιου Προσωπικού 647.919 675.131 

Μισθοί ∆ιοικητικού Προσωπικού 6.260.721 7.251.526 

Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και Βοηθήµατα 1.685.811 2.135.823 

Σύνολο ∆ιοικητικού Προσωπικού 7.946.532 9.387.349 

Γενικό Σύνολο 8.594.451 10.062.480 

Η Εταιρεία 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 520.860 500.292 

Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και Βοηθήµατα 127.059 173.330 

Σύνολο Ωροµίσθιου Προσωπικού 647.919 673.622 

Μισθοί ∆ιοικητικού Προσωπικού 5.019.901 5.755.814 

Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και Βοηθήµατα 1.474.751 1.899.678 

Σύνολο ∆ιοικητικού Προσωπικού 6.494.652 7.655.492 

Γενικό Σύνολο 7.142.571 8.329.114 

 
 
29. Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Τα  λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

O Όµιλος 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσεις 120.192 37.714 
Ενοίκια µηχ/των-τεχνικών εγκαταστάσεων -λοιπού µηχ/κου 
εξοπλισµού 312.895 407.586 

Προµήθειες µεσιτείες 8.065 162.682 

Εσοδα απο πωλήσεις προωθητικού υλικού 172.920 260.659 

∆ικαιώµατα διανοµής προϊόντων και χρήσης σήµατος στην Βόρεια 
και Νότια Αµερική (σηµ. 36) 3.302.712 2.468.337 

∆ικαιώµατα διανοµής προϊόντων και χρήσης σήµατος σε λοιπούς 220.000 0 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 0 21.919 

Συναλλαγµατικές διαφορές 1.040.713 103.838 

Λοιπά έσοδα 912.976 238.177 

Σύνολο  6.090.473 3.700.912 

Η Εταιρεία 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσεις 120.192 37.714 
Ενοίκια µηχ/των-τεχνικών εγκαταστάσεων -λοιπού µηχ/κου 
εξοπλισµού 348.755 403.986 

Προµήθειες µεσιτείες 5.184 57.325 

Υπηρεσίες προσωπικού της εταιρείας σε τρίτους 451.862 0 

Εσοδα απο πωλήσεις προωθητικού υλικού 202.890 260.659 

∆ικαιώµατα διανοµής προϊόντων και χρήσης σήµατος στην Βόρεια 
και Νότια Αµερική (σηµ. 36) 3.302.712 2.468.337 

∆ικαιώµατα διανοµής προϊόντων και χρήσης σήµατος σε λοιπούς 220.000 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 72.969 15.034 

Λοιπά έσοδα 833.218 691.178 

Σύνολο  5.557.782 3.934.234 

Τα  λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

O Όµιλος 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 
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Συναλλαγµατικές διαφορές 167.165 4.955 

Αποζηµίωση διανοµέα (σηµ. 36) 0 2.074.651 
Ζηµιές από εκποίηση µεταφορικών µέσων 39.002 0 
Πρόβλεψη κάλυψης ζηµιάς λόγω λήξης προϊόντων 618.023 500.000 
Εκπτώσεις προωθητικού υλικού 23.110 0 

Λοιπά έξοδα 339.319 109.617 

Σύνολο  1.186.618 2.689.224 

Η Εταιρεία 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Συναλλαγµατικές διαφορές 167.165 4.955 

Αποζηµίωση διανοµέα (σηµ. 36) 0 2.074.651 
Πρόβλεψη κάλυψης ζηµιάς λόγω λήξης προϊόντων 585.413 500.000 
Ζηµιές από εκποίηση µεταφορικών µέσων 2.334 0 

Λοιπά έξοδα 332.700 111.974 

Σύνολο  1.087.611 2.691.581 

 
 
30. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα – έξοδα  

Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, αναλύονται ως εξής: 
 
 

Ο Όµιλος 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 45.639 84.836 

Έσοδα συµµετοχών 0 4.714 

Σύνολο  45.639 89.551 

      

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 108.999 130.709 

Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεων τραπεζών 
εγγυηµένων µε αξιόγραφα 274.444 1.394.358 

Λοιπά συναφή µε χρηµατοδ. έξοδα 375.717 391.245 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 1.085 6.194 

Τόκοι και έξοδα µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και 
οµολογιακού δανείου 1.411.670 516.399 

Σύνολο  2.171.915 2.438.904 

Η Εταιρεία 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 40.968 81.610 

Έσοδα συµµετοχών 0 4.714 

Σύνολο  40.968 86.325 

      

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 108.999 130.709 

Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεων τραπεζών 
εγγυηµένων µε αξιόγραφα 274.444 1.387.259 

Λοιπά συναφή µε χρηµατοδ. έξοδα 357.914 363.685 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 1.085 6.194 

Τόκοι και έξοδα µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και 
οµολογιακού δανείου 1.411.670 471.888 

Σύνολο  2.154.113 2.359.735 

 
 
31. Φόρος εισοδήµατος 

Τα ποσά των φόρων που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος χρήσης  -425.126 -1.462.927 
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Έκτακτη εισφορά ν.3808/2009 0 -287.569 

Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 -459.290 0 

Καταλογισµός διαφορών φορολογικού 
ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 

-116.916 -13.749 

Χρήση πρόβλεψης διαφορών 
φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 
χρήσεων 

0 16.826 

Σχηµατισµός προβλέψεων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου 

-132.681 -153.720 

Αναβαλλόµενη φορολογία 7.436 266.701 

Σύνολο -1.126.577 -1.634.437 

Η Εταιρεία 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος χρήσης  -368.638 -1.420.753 

Έκτακτη εισφορά ν.3808/2009 0 -287.569 

Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 -441.622 0 

Σχηµατισµός πρόβλεψης διαφορών 
φορολογικού ελέγχου 

-132.681 -152.168 

Αναβαλλόµενη φορολογία -323.679 224.296 

Σύνολο -1.266.621 -1.636.193 

 
Το παραπάνω κονδύλι «Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010» ποσού € 459.290 και € 441.622 που περιλαµβάνονται στο φόρο εισοδήµατος που 
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 του Οµίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα, αφορά έκτακτη και µη επαναλαµβανόµενη εισφορά που 
επιβλήθηκε στις ελληνικές εταιρείες του Οµίλου σύµφωνα µε το ν. 3845/2010 (Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής 
οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο), ο οποίος ψηφίστηκε από την βουλή των Ελλήνων την 
6/5/2010. 
 
Η προκύπτουσα υποχρέωση θα οριστικοποιηθεί µε την λήψη του σχετικού εκκαθαριστικού σηµειώµατος από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. 
 
Το παραπάνω κονδύλι «Έκτακτη εισφορά ν.3808/2009» ποσού € 287.569 που περιλαµβάνονται στο φόρο εισοδήµατος που επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης 2009 του Οµίλου και της Εταιρείας, αφορά έκτακτη και µη επαναλαµβανόµενη εισφορά  που επιβλήθηκε 
στην Εταιρεία δυνάµει του αρθ.2, ν. 3808/2009 (αντίστοιχου χαρακτήρα µε την εισφορά που επιβλήθηκε βάσει του ν. 3845/2010).  
 
Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού € 116.916 που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης 1/1 – 31/12/2010 του Οµίλου, αφορoύν φόρο 
εισοδήµατος που προέκυψε στις θυγατρικές εταιρείες της (“Κίνγκς εντ Κουήνς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.”, “Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε.” και 
“Φάρµακον Βορείου Ελλάδας A.E.”) λόγω υπαγωγής τους βάσει του ν. 3888/2010 στην περαίωση εκκρεµών υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος 
και λοιπών φορολογικών αντικειµένων επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν µέχρι και την 31/12/2009. 
 
Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο 
συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. 
 
Η διαφορά έχει ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Κέρδη χρήσης προ φόρων 2.694.490 5.030.693 

Φορολογικός Συντελεστής 24% 25% 

Φόροι υπολογιζόµενοι µε τον ισχύοντα 
συντελεστή στα λογιστικά κέρδη 646.678 1.257.673 

Φόρος επί αποτελεσµάτων µη 
αναγνωριζόµενα για φορολογικούς σκοπούς 209.972 -131.399 

Μόνιµες διαφορές φόρου -438.960 53.125 

Έκτακτη εισφορά ν.3808/2009 0 287.569 

Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 459.290 0 

Καταλογισµός διαφορών φορολογικού 
ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 

116.916 13.749 

Σχηµατισµός ή χρήση πρόβλεψης διαφορών 
φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 132.681 153.720 
Φόρος Εισοδήµατος 1.126.577 1.634.437 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Κέρδη χρήσης προ φόρων 3.706.458 4.956.744 

Φορολογικός Συντελεστής 24% 25% 

Φόροι υπολογιζόµενοι µε τον ισχύοντα 
συντελεστή στα λογιστικά κέρδη 889.550 1.239.186 
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Φόρος επί αποτελεσµάτων µη 
αναγνωριζόµενα για φορολογικούς σκοπούς 241.727 -95.854 

Μόνιµες διαφορές φόρου -438.960 53.125 

Έκτακτη εισφορά ν.3808/2009 0 287.569 

Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 441.622 0 
Σχηµατισµός ή χρήση πρόβλεψης διαφορών 
φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 132.681 152.168 

Φόρος Εισοδήµατος 1.266.621 1.636.193 

 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος χρήσης αφορά σε: 
 

Ο Όµιλος 

  31/12/10 31/12/09 

Επιταχυνόµενες φορολογικές αποσβέσεις -101.911 -107.713 
∆ιαγραφές/αποσβέσεις εξόδων 
εγκατάστασης -16.000 -102.459 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις -49.588 -44.279 

Επιχορηγήσεις παγίων 8.544 36.970 

Προβλέψεις παροχών για αποχώρηση 
προσωπικού -14.296 18.814 

Αναγνώριση/οριοθέτηση εξόδων 191.678 18.683 

∆ιάφορες προβλέψεις 117.080 832.553 

Αναγνώριση εξόδων ανάπτυξης -337.314 -418.566 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -3.608 

Παγιοποίηση κόστος δανεισµού -14.935 -6.000 

Παγιοποίηση/απόσβεση εξόδων 
οµολογιακού δανείου 17.111 -95.620 

Αναγνώριση stock options 0 2.093 

Προσαρµογή στους τρέχοντες συντελεστές -140.137 93.171 

Απαιτήσεις έναντι φορολογικών ζηµιών 218.700 21.263 

∆ιαφορά αποτίµησης χρεογράφων 14.670 0 

Απαλείψεις ενοποίησης 112.982 19.331 

Λοιπές περιπτώσεις 852 2.067 
Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου  7.436 266.701 

Η Εταιρεία 

  31/12/10 31/12/09 

Επιταχυνόµενες φορολογικές αποσβέσεις -103.159 -109.300 

∆ιαγραφές/αποσβέσεις εξόδων 
εγκατάστασης -17.220 -102.691 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις -49.588 -45.013 

Επιχορηγήσεις παγίων 8.544 36.970 

Προβλέψεις παροχών για αποχώρηση 
προσωπικού -15.196 19.635 

Αναγνώριση/οριοθέτηση εξόδων 191.678 18.683 

∆ιάφορες προβλέψεις 117.083 832.553 

Αναγνώριση εξόδων ανάπτυξης -337.314 -418.566 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -3.608 

Παγιοποίηση κόστος δανεισµού -14.935 -6.000 

Παγιοποίηση/απόσβεση εξόδων 
οµολογιακού δανείου 17.111 -95.620 

Αναγνώριση stock options 0 2.093 

Προσαρµογή στους τρέχοντες συντελεστές -135.819 93.092 

∆ιαφορά αποτίµησης χρεογράφων 14.670 0 

Λοιπές περιπτώσεις 467 2.067 

Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου  -323.679 224.296 

 
 
Σηµειώνεται οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Οµίλου έχουν αποτιµηθεί µε τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους θεσπισµένους 
ή υπό θέσπιση φορολογικούς συντελεστές.  
 
 
32. Βασικά κέρδη ανά µετοχή 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

          

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Κέρδη κατανεµόµενα στους µετόχους 1.853.274 3.590.772 2.439.838 3.320.551 
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Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών 11.550.000 11.550.000 11.550.000 11.550.000 

Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά 
µετοχή 

0,1605 0,3109 0,2112 0,2875 

 
 
Ο αριθµός των µετοχών σε κυκλοφορία κατά την 31/12/2010 ανέρχεται σε 11.550.000. Αντίστοιχος αριθµός ήταν σε κυκλοφορία και την 
31/12/2009.  
 
 
33. Λειτουργικοί τοµείς 

Οι πληροφορίες για κάθε λειτουργικό τοµέα έχουν ως εξής:  
 

1/1 - 31/12/2010 Καλλυντικά  Οµοιοπαθητικά 
Φαρµακευτικά  

& Λοιπά 
Σύνολο 

Έσοδα από εγχώριους πελάτες 25.268.396 766.195 2.262.961 28.297.552 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 11.999.743 3.817.431 15.817.174 

Έσοδα µεταξύ των τοµέων  0 0 0 0 

Σύνολο εσόδων 37.268.138 766.195 6.080.392 44.114.726 

Έξοδα κατανεµηθέντα σε τοµείς -35.338.357 -526.262 -7.879.883 -43.744.502 

Κέρδη/ζηµιές ανά τοµέα 1.929.782 239.933 -1.799.491 370.224 

Μη κατανεµηθέντα έσοδα/έξοδα 2.324.266 

Σύνολο κερδών/ζηµιών       2.694.490 

 
 

1/1 - 31/12/2009 Καλλυντικά  Οµοιοπαθητικά 
Φαρµακευτικά  

& Λοιπά 
Σύνολο 

Έσοδα από εγχώριους πελάτες 31.433.133 792.072 2.869.475 35.094.680 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 11.386.466 3.884.588 15.271.054 

Έσοδα µεταξύ των τοµέων  0 0 0 0 

Σύνολο εσόδων 42.819.600 792.072 6.754.063 50.365.734 

Έξοδα κατανεµηθέντα σε τοµείς -35.605.613 -618.991 -7.748.044 -43.972.648 

Κέρδη/ζηµιές  ανά τοµέα 7.213.986 173.081 -993.981 6.393.086 

Μη κατανεµηθέντα έσοδα/έξοδα -1.362.393 

Σύνολο κερδών/ζηµιών       5.030.693 

 
 

Μεταβολές µεταξύ των δύο περιόδων 

  Καλλυντικά  Οµοιοπαθητικά 
Φαρµακευτικά  

& Λοιπά 
Σύνολο 

Σύνολο εσόδων -5.551.461 -25.877 -673.670 -6.251.009 

Κέρδη/ζηµιές  ανά τοµέα -5.284.205 66.852 -805.510 -6.022.862 

 
 
Τα προϊόντα που κατατάσονται στην κατηγορία των καλλυντικών συνιστούν όµοιο είδος προϊόντων, που υπόκεινται σε όµοια µορφή παραγωγικής 
διαδικασίας και όµοια µέθοδο διανοµής. Τα έσοδα από καλλυντικά αναλύονται επιµέρους στις εξής κατηγορίες προϊόντων: 
 

  
1/1 - 

31/12/2010 
1/1 - 

31/12/2009 

Περιποίησης προσώπου 20.691.833 21.520.611 

Περιποίησης µαλλιών 8.372.255 10.309.325 

Περιποίησης σώµατος 8.204.050 10.989.664 

Σύνολο 37.268.138 42.819.600 

 
 
34. Πρόταση µη διανοµής µερίσµατος – καταβληθέντα µερίσµατα 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να 
µην διανεµηθεί µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης  1/1 – 31/12/2010. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 2 και 3, του άρθρου 3 
του A.N. 148/1967 υπάρχει δυνατότητα µη διανοµής κερδών στους µετόχους της Εταιρείας εφόσον η Γενική Συνέλευση το αποφασίσει µε 
πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που τη µη διανοµή κερδών την αποφασίσει η Γενική 
Συνέλευση µε πλειοψηφία 65% τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου τότε υπάρχει η υποχρέωση το µη  διανεµόµενο µέρισµα 
µέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των  καθαρών κερδών (ήτοι ποσό € 853.943 που αντιστοιχεί σε € 0,07 ανά 
µετοχή), να µεταφερθεί σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση εντός τετραετίας µε έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται 
δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. 
 
Στη χρήση 2010 από τα κέρδη της χρήσης 1/1 – 31/12/2009 διανεµήθηκε µέρισµα συνολικού ποσού € 1.155.000, που αντιστοιχούσε  σε ποσό € 
0,10 ανά µετοχή. Τα διανεµόµενα µερίσµατα βάσει σχετικών διατάξεων φορολογικής νοµοθεσίας υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου µε 
συντελεστή 10%.  
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35. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα αποθέµατα και οι υπηρεσίες προέρχονται εκτός των άλλων και από έναν αριθµό συνεταίρων του 
Οµίλου. Αυτές οι συναλλαγές περιλαµβάνουν και εταιρείες στις οποίες υπάρχει συµµετοχή από την Εταιρεία. Οι συναλλαγές µε αυτές τις εταιρείες 
πραγµατοποιούνται σε καθαρά εµπορική βάση και σύµφωνα µε τους νόµους της αγοράς. Ο Όµιλος δεν συµµετείχε σε καµία συναλλαγή 
ασυνήθους φύσεως ή περιεχοµένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όµιλο, ή τις εταιρείες και τα άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν, και δεν 
αποσκοπεί να συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο µέλλον. Οι εµπορικές συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή 
πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσης 2010 δεν διαφοροποιήθηκαν αναλογικά µε τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια 
της προηγούµενης χρήσης 2009 και συνεπώς δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της µητρικής εταιρείας. 
 
Καµιά από τις συναλλαγές δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καµία εγγύηση δεν δόθηκε ή λήφθηκε. 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 

 Πωλήσεις 
αγαθών/υπηρεσιών  

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

Θυγατρικές 0 0 1.232.323 2.171.164 
Συγγενείς 5.447.698 37.377 5.447.698 37.377 
Άλλα συνδεδεµένα µέρη 142.290 168.647 142.290 168.647 

Σύνολο 5.589.988 206.023 6.822.311 2.377.188 

 

 Αγορές αγαθών - 
παγίων/υπηρεσίες/έξοδα  

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

Θυγατρικές 0 0 733.135 857.762 
Συγγενείς 80.650 0 80.650 0 
Άλλα συνδεδεµένα µέρη 0 32 0 32 

Σύνολο 80.650 32 813.785 857.793 

 

 Απαιτήσεις  31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

Θυγατρικές 0 0 4.789.603 6.468.878 
Συγγενείς 1.906.760 194.448 1.906.760 194.448 
Άλλα συνδεδεµένα µέρη 0 72.083 0 72.083 

Σύνολο 1.906.760 266.531 6.696.363 6.735.409 

 

 Υποχρεώσεις προς 
προµηθευτές/πιστωτές  

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

Θυγατρικές 0 0 648.753 913.595 
Συγγενείς 35.291 0 35.291 0 
Άλλα συνδεδεµένα µέρη 41.397 6.880 41.397 6.880 

Σύνολο 76.687 6.880 725.440 920.475 

 

 Αµοιβές βασικών 
διοικητικών στελεχών  

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

Βασικά διοικητικά στελέχη 807.616 765.765 807.616 765.765 

Σύνολο 807.616 765.765 807.616 765.765 

 

 Απαιτήσεις βασικών 
διοικητικών στελεχών  

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

Βασικά διοικητικά στελέχη 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 

 

Υποχρεώσεις βασικών 
διοικητικών στελεχών 

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

Βασικά διοικητικά στελέχη 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 

 
 
Για τη χρήση που έληξε την 31/12/2010, όπως και στην προηγούµενη χρήση, η Εταιρία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να 
σχετίζεται µε ποσά που οφείλονται από συνδεδεµένες εταιρείες. 
 
Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα µε τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία 
του Οµίλου. 
 
Τα µέλη που απάρτιζαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 31/12/2010 και ενέκριναν τις οικονοµικές καταστάσεις είναι τα εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
Γεώργιος Κορρές Πρόεδρος ∆.Σ. & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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Παναγιώτης Σπυρόπουλος  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

Εµµανουήλ Κόντος   Μέλος 

Γεώργιος Τενεδιώτης Μέλος 

Πέτρος Κατσούλας  Μέλος 

Νικόλαος Σοφοκλέους  Μέλος 

Περικλής Μαζαράκης  Μέλος 

 
 
Τα µέλη που απάρτιζαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 31.12.2009, είναι τα εξής: 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
Γεώργιος Κορρές Πρόεδρος ∆.Σ. & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

Εµµανουήλ Κόντος   Μέλος 

Χρήστος Παπαδόπουλος  Μέλος 

Πέτρος Κατσούλας  Μέλος 

Νικόλαος Σοφοκλέους  Μέλος 

Γεώργιος Κιντής  Μέλος 

 
36. Στρατηγική συµφωνία 

Ο Όµιλος κατά κατά την προηγούµενη χρήση προχώρησε στη σύναψη συµφωνίας παροχής άδειας χρήσεως των προϊόντων του σε 3 εταιρείες της 
«Johnson & Johnson Consumer Companies Inc.», για την πώληση και διανοµή των προϊόντων µε σήµα «Κορρές» στη Βόρεια και Λατινική 
Αµερική. 
 
Τµήµα της συµφωνίας αποτελεί η ύπαρξη µιας µεταβατικής περιόδου, εκτιµώµενης διάρκειας µέχρι τον Ιανουάριο του 2011. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, ο Όµιλος θα διανέµει τα προϊόντα του στη Βόρεια Αµερική µέσω της νεοσυσταθείσας θυγατρικής της εταιρείας, «Korres North 
America Ltd». 
 
Η οικονοµική συµφωνία µε την «Johnson & Johnson Consumer Products Company» περιλαµβάνει µια αρχική αµοιβή ύψους $ 7.250 χιλ. δολ. 
Αµερικής (€ 4,9 εκατ. ευρώ) για την Βόρεια Αµερική και  $ 1.300 χιλ. (€0,9 εκατ. ευρώ) που αφορούν την Λατινική Αµερική και ένα συνεχές 
πρόγραµµα απόδοσης δικαιωµάτων (royalties) επί των πωλήσεων των προϊόντων σήµατος «Κορρές» στη Βόρεια και Νότια Αµερική, από το 2011 
έως και το 2019.  
 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω οικονοµική συµφωνία, το 50% της ως άνω εισπραχθείσας αρχικής αµοιβής $ 7.250 χιλ. (€ 4.915 χιλ.) που αφορά την 
Βόρεια Αµερική, ήτοι ποσό $ 3.625 χιλ. (€ 2.468 χιλ.) θεωρήθηκε οριστικό αντάλλαγµα της συνεργασίας στην προηγούµενη χρήση 2009 και ως εκ 
τούτου ωφέλησε τα αποτελέσµατα της εν λόγω  χρήσης (κονδύλι «Λοιπά έσοδα/έξοδα») και αντιστάθµισε την αρνητική επίπτωση που είχε η 
επιστροφή των αποθεµάτων από τον προηγούµενο διανοµέα (κονδύλι «Λοιπά έσοδα/έξοδα» ποσό € 2.074 χιλ) η οποία αποτελούσε συµβατική 
υποχρέωση µε την λύση της συνεργασίας. Η υπόλοιπη ισόποση αµοιβή ποσού € 3.302.712 αναγνωρίστηκε στην τρέχουσα χρήση 2010 λόγω της 
θετικής εξέλιξης της συνεργασίας και την πλήρωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων που έχουν καθοριστεί στην συµφωνία.  
 
Σε ότι αφορά τα δικαιώµατα (royalties) τα οποία θα αποδίδονται στην «Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα» από το 2011 έως και το 2019, µε  την 
έναρξη της περιόδου χρήσης των σηµάτων από την J&J θα καταβληθεί στην Κορρές Α.Ε. ποσό $ 3.250 χιλ., ενώ το συµφωνηµένο ελάχιστο ύψος 
των δικαιωµάτων (royalties)  για την περίοδο 2011 έως και 2014 θα ανέλθει στα $ 12,7 εκατ. δολ. για την Βόρεια και Λατινική Αµερική. Από το 
2015 µέχρι την λήξη της σύµβασης παραµένει η υποχρέωση καταβολής ετήσιου ελάχιστου ποσού royalty που δεν µπορεί να είναι λιγότερο από 
τον µέσο όρο των προηγούµενων ετών. Μετά το 2011, η συµφωνία αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας, η 
οποία δεν µπορεί να εκτιµηθεί επακριβώς καθώς θα εξαρτηθεί από την µελλοντική πορεία των πωλήσεων στη συγκεκριµένη περιοχή. 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης της νέας συνεργασίας,  ο Όµιλος επωµίστηκε το κόστος αποζηµίωσης του προηγούµενου διανοµέα. Βάσει της σχετικής 
συµφωνίας, στα πλαίσια της εν λόγω αποζηµίωσης θα καταβληθεί στον διανοµέα άµεσα ποσό € 2.500 χιλ., το οποίο, ως βέβαιο αντάλλαγµα 
αναγνωρίστηκε στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, καθώς η εταιρεία έχοντας την σύµφωνη γνώµη του προηγούµενου διανοµέα 
µπόρεσε να υπογράψει την συµφωνία µε την J&J που αναµένεται να της αποδώσει σοβαρά οφέλη στο µέλλον. Υπό την προϋπόθεση της οµαλής 
ολοκλήρωσης της µεταβατικής περιόδου, µε  την έναρξη της περιόδου χρήσης των σηµάτων από την J&J ήτοι την χρήση 2011, θα καταβληθεί 
στον προηγούµενο διανοµέα επιπλέον ποσό € 2.500 χιλ.  
 
 
37. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 

Έως και την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου. 
 
 
38. ∆εσµεύσεις 

Επί των παγίων στοιχείων, κυριότητας της Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη στην περίοδο 1/1 – 31/12/2010  καθώς και στην 
προηγούµενη χρήση 2009. 
 
Οι δεσµεύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, για συµβάσεις που έχει στην κατοχή της, αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
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Mισθώσεις αυτοκινήτων  31/12/10 31/12/09 

Έως 1 έτος 300.730 422.866 

2 - 5 έτη 441.124 365.473 

5 έτη και άνω 0 0 

Σύνολο 741.854 788.339 

Μισθώσεις ακινήτων 31/12/10 31/12/09 

Έως 1 έτος 248.096 126.762 

2 - 5 έτη 950.001 524.625 

5 έτη και άνω 0 0 

Σύνολο 1.198.097 651.387 

Η Εταιρεία 

Mισθώσεις αυτοκινήτων  31/12/10 31/12/09 

Έως 1 έτος 297.640 394.272 

2 - 5 έτη 441.124 360.694 

5 έτη και άνω 0 0 

Σύνολο 738.764 754.966 

Μισθώσεις ακινήτων 31/12/10 31/12/09 

Έως 1 έτος 144.600 24.000 

2 - 5 έτη 528.000 105.903 

5 έτη και άνω 0 0 

Σύνολο 672.600 129.903 

 
 
39. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές που έχει χορηγήσει ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

      

Εγγυητικές 
Επιστολές 

31/12/10 31/12/09 

Shell 3.500 3.500 

Ελληνικές ∆ιανοµές 0 436.600 

ΕΠΑΝ 436 1.200 1.200 

Σύνολο 4.700 441.300 

  

Η Εταιρεία 

      

Εγγυητικές 
Επιστολές 

31/12/10 31/12/09 

Shell 3.500 3.500 

Ελληνικές ∆ιανοµές 0 436.600 

ΕΠΑΝ 436 1.200 1.200 

Σύνολο 4.700 441.300 

 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των Εταιρειών του οµίλου έχουν ως εξής:  
 

Εταιρεία Ανέλεγκτες 

Φορολογικά 

Χρήσεις 

Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα 2008 - 2010 

Κίνγκς εντ Κουήνς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 2010 

Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. 2008 - 2010 

Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. 2010 

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.Β.Ε. 2008 - 2010 

District Two GmbH  2003 - 2010 

Φαρµακον Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε. 2010 

Milgauss Limited 2009-2010 

Korres North America Ltd 2009-2010 

Korres Retail UK Ltd 2010 

 
 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2010                                                                                                          
Κονδύλια σε Ευρώ                                                        

 
 

 

 85

Για τις παραπάνω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων  
χρήσης 2010 ποσού € 132.681. Στην προηγούµενη χρήση 2009 είχε σχηµατιστεί για τον Όµιλο και την Εταιρεία, σχετική πρόβλεψη ποσού € 
153.720 και € 152.168 αντίστοιχα. (βλέπε παραπάνω υπ΄αριθµ. 31 σηµείωση).   
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου την 31/12/2010. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.& 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆.Σ.& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    
    
    
    
    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΚΟΥΤΗΣ 
Α.∆.Τ. Ξ 037060 Α.∆.Τ. Ρ 060966 Α.∆.Τ. Ξ 460800 Α.∆.Τ. Ξ 410881 
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Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1/1 – 31/12/2010 η Εταιρεία δηµοσίευσε βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 τις παρακάτω  πληροφορίες προς 
ενηµέρωση του επενδυτικού της κοινού, οι οποίες είναι αναρτηµένες στο διαδικτυακό της τόπο (www.korres.com) και στην ιστοσελίδα του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). Οι πληροφορίες αυτές ενσωµατώνονται στην παρούσα ετήσια οικονοµική έκθεση µε την παράθεση του 
παρακάτω πίνακα. 
 

Ηµεροµηνία  Θέµα Ανακοίνωσης 

    

12/02/10 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. 

18/02/10 Ανακοίνωση για απόφαση τερµατισµού της συγχώνευσης της Φάρµακον  

22/03/10 Ανακοίνωση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2009  

29/03/10 Ανακοίνωση περί εκποίησης αδιάθετων κλασµατικών υπολοίπων 

08/04/10 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  

14/04/10 
Ολοκλήρωση εκποίησης µετοχών από κλασµατικά υπόλοιπα από ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. 
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

04/05/10 Ανακοίνωση πληρωµής µερίσµατος χρήσης 2009 

04/05/10 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα 

07/05/10 
Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων 
διευθυντικών στελεχών  

20/05/10 Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων του Α’ Τριµήνου 2010 του Οµίλου Κορρε 

20/05/10 Ανακοίνωση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Α Τριµήνου 2010 για τον Όµιλο Κορρέ 

02/06/10 Ανακοίνωση Οµίλου ΚΟΡΡΕ για έκτακτη εισφορά  

30/08/10 Παρουσίαση για Conference call και αναλυτές.  

30/08/10 ∆ελτίο τύπου : Αποτελέσµατα Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010  

26/11/10 Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2010 Οµίλου ΚΟΡΡΕ 
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ΣΤ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1/1 -  31/12/2010 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
της  οικονοµικής χρήσης από  

1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2011                                                                                                          
Κονδύλια σε Ευρώ                                                        

 
 

 

 2

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ...........3 
Β) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .................................................................................................................4 
Γ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ...........................................................................................27 
∆) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2011 ........................................................................29 

Κατάσταση οικονοµικής θέσης .........................................................................................................................................................................................29 
Κατάσταση αποτελεσµάτων ..............................................................................................................................................................................................30 
Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος .................................................................................................................................................................................32 
Κατάσταση των ταµειακών ροών......................................................................................................................................................................................33 
Kατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων ..........................................................................................................................................................................34 
Επεξηγηµατικές σηµειώσεις ..............................................................................................................................................................................................36 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ..............................................................................................................85 
ΣΤ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1/1 -  31/12/2011 ................................................................................86 
Ζ) ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...................................................................................................................87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2011                                                                                                          
Κονδύλια σε Ευρώ                                                        

 
 

 

 3

Α) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
1) Γεώργιος Κορρές, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
2) ∆ηµήτριος Βιδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
3) Χαράλαµπος Σταυρινουδάκης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΡΡΕΣ 
Α.Ε. – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : 
 
(α) οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιηµένες, οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2011 -31/12/2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα της «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως 
σύνολο. 
 
(β) η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. – 
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της 
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 
 
 
 

 
Μεταµόρφωση, 28 Μαρτίου 2012 

 
 Ο Πρόεδρος του  

∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
 
 

 Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Το µέλος του  
∆ιοικητικού Συµβουλίου 

  
 

 

Γεώργιος Κορρές ∆ηµήτριος Βιδάκης Χαράλαµπος Σταυρινουδάκης 
Α.∆.Τ. Ξ 037060 Α.∆.Τ. Κ 197835 Α.∆.Τ. Σ 208194 
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Β) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
(α) Επιδόσεις και χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου 
Με την λήξη της 12ης εταιρικής Χρήσης ο Όµιλος «Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα» (εφεξής ως «Όµιλος») ή όπου αναφέρεται η µητρική εταιρεία 
ως «Εταιρεία) παρουσιάζει, σύµφωνα µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις του, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΛΠ / ∆ΠΧΑ), τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία: 
 
Οι πωλήσεις του Οµίλου κατά την χρήση του 2011, ανήλθαν στα 42.680χιλ ευρώ από 44.115χιλ ευρώ την προηγούµενη χρήση, µειωµένες κατά 
3,3%.  
 
Για ορθή σύγκριση πωλήσεων µε το 2010, πρέπει να γίνει αναφορά στην αλλαγή του τρόπου ενοποίησης της δραστηριότητας του οµίλου στην 
Αµερική, αποτέλεσµα της λήξης  της µεταβατικής περιόδου και την έναρξη  διανοµής των προϊόντων από την Johnson & Johnson στην εν λόγω 
αγορά. Εάν λοιπόν εξαιρεθεί η επίδραση της µεταβατικής περιόδου που αφορούσε την αγορά της Αµερικής από τον κύκλο εργασιών του 2010, και 
προκειµένου να είναι συγκρίσιµος µε το 2011, οι ενοποιηµένες πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 3%. 
 
 
Το µεικτό κέρδος διαµορφώθηκε σε 25.663χιλ ευρώ το 2011 από 26.077χιλ ευρώ το 2010, σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 1,6%. Το 
περιθώριο µικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1 µονάδα βάσης  στα 60,1%  το 2011 από 59,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2010 αποτέλεσµα της 
αλλαγής του µίγµατος πωλήσεων τόσο σε επίπεδο προιοντικό όσο και καναλιών διάθεσης δηλαδή Ελλάδος και εξωτερικού.  
 
 
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 7.623χιλ ευρώ την οικονοµική χρήση του 2011 έναντι  8.347χιλ 
ευρώ το 2010, µειωµένα κατά 8,7%,. 
 
Σηµειώνεται ότι το 2011 τα έσοδα από τη συµφωνία µεταβίβασης τεχνογνωσίας και των δικαιωµάτων διανοµής των προϊόντων του οµίλου στη 
Βόρεια και Λατινική Αµερική από την Johnson&Johnson ήταν 2.3 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010 
(διαφορετικός χρονισµός). Εάν εξαιρεθεί αυτή η διαφορά τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το 2011 αντιστοιχούν σε 
αύξηση κατά 3,7%  έναντι του 2010. Στα πλαίσια της σχετικής συµφωνίας, ο όµιλος θα έχει να λαµβάνει δικαιώµατα από τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα τα επόµενα χρόνια µε θετική επίδραση στα κέρδη του. 
 
Οι Αποσβέσεις διαµορφώθηκαν στα 6.117χιλ ευρώ το 2011 από 3.072 χιλ. ευρώ το 2010, αυξηµένες κατά 99,1% αποτέλεσµα κυρίως της 
απόσβεσης του τιµήµατος που καταβλήθηκε στον προηγούµενο διανοµέα της εταιρείας στην Αµερική σε πλήρωση σχετικού όρου της συµφωνίας 
της για την οµαλή ολοκλήρωση της µεταβατικής περιόδου και η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης 2011 καθώς και της 
επένδυσης ανάπτυξης νέων προϊόντων και της αύξησης του εµπορικού εξοπλισµού όπως προωθητικά στάντς για λόγους ανανέωσης της µάρκας. 
 
Τα Κέρδη προ Φόρων διαµορφώθηκαν στα -3.303χιλ ευρώ το 2011 από 2.694χιλ ευρώ το 2010, κυρίως λόγω της προαναφερόµενης διαφοράς 
των λοιπών εσόδων από την συµφωνία µε την J&J αλλά και αποµειώσεων συµµετοχών και αυξηµένων αποσβέσεων στα οποία προέβη ο Όµιλος 
δεδοµένων των επιπτώσεων από τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες. 
  
Τα Κέρδη µετά από Φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και προ της έκτακτης εισφοράς ύψους 459χιλ ευρώ το 2010, διαµορφώθηκαν στα  
-3.358χιλ το 2011 από 2.312χιλ ευρώ  το 2010, αποτέλεσµα των λόγων που αναλύσαµε παραπάνω. 
 
Τα Κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν στα €-0,27 ανά µετοχή  το 2011 από €0,16 ανά µετοχή το 2010. 
 
 
Τέλος, οι λειτουργικές ροές ανήλθαν θετικές στα 5.450χιλ. ευρώ το 2011 αποτέλεσµα των σταθερών προσπαθειών αποτελεσµατικότερης 
διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης από την διοίκηση της εταιρείας. 
 
 
Χρηµατοοικονοµικοί  δείκτες επιδόσεων του Οµίλου            
 
Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου διαµορφώθηκαν το 2011 σε σύγκριση µε το 2010, ως εξής: 
 
- Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε στο -7,6% από 9,6%, λόγω των έκτακτων εξόδων που προέκυψαν στη 
τρέχουσα χρήση. 
 
-Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκε στις 2,2 φορές το 2010 από 2,7 φορές το 2010, λόγω  των 
µειωµένων δανειακών υποχρεώσεων και των αυξηµένων ιδίων κεφαλαίων που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που προέβη 
η Εταιρεία µέσα στη χρήση 
 
-Ο δείκτης ∆ανειακών Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια, ανήλθε στις 1,5  φορές το 2010 από 1,8  φορές το 2010, αποτέλεσµα των 
αυξηµένων ιδίων κεφαλαίων, για τον λόγο που αναφέραµε παραπάνω. 
 
- Ο δείκτης Γενικής ρευστότητας παρέµεινε στα επίπεδα του 2010 στις 1,4 φορές,. 
 
-Το περιθώριο της  προ φόρων κερδοφορίας διαµορφώθηκε στα -7,7% το 2011 από 6,1% το 2010, αποτέλεσµα των λόγων που αναφέραµε 
παραπάνω. 
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(β) Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα  στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως  
Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της χρήσης 2011, καθώς και οι επιδράσεις τους στις οικονοµικές καταστάσεις 
είναι  οι εξής: 
 
 
i) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των 
παλαιών µετόχων. 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2011 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά Ευρώ 741.000,00 
µε την έκδοση 1.900.000 νέων κοινών, άυλων, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,39 έκαστη, µε καταβολή µετρητών 
και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ του στρατηγικού επενδυτή «Arneta Ltd», 
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού µε έδρα την Κύπρο και συµφερόντων της κας Αλεξίας ∆αυίδ. 

Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ανήλθε σε 5,00 Ευρώ ανά µετοχή. Μετά την ως άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 
Ευρώ 5.245.500,00 και διαιρείται σε 13.450.000 κοινές, άυλες, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,39 η κάθε µία. Τα 
συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 9.500.000. Η διαφορά µεταξύ της τιµής έκδοσης και της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής, 
συνολικού ύψους Ευρώ 8.759.000,00 ήχθη, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιο». 

 
 (γ) Εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά την επόµενη χρήση  
 

Το 2012, το οικονοµικό περιβάλλον θα συνεχίσει να είναι ασταθές  τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό οι αβεβαιότητες 
εξακολουθούν να είναι µεγάλες για τις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες µε τις προοπτικές ανάπτυξης να εµφανίζονται λιγότερο αισιόδοξες. Όσον 
αφορά την Ελληνική Οικονοµία, θα εξακολουθήσει να είναι σε ύφεση µε το ρυθµό ανάπτυξης να παραµένει αρνητικός λόγω της συνέχισης της 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής,επηρεάζοντας έτσι αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση από τη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος και την αύξηση 
της ανεργίας. Σε αυτές τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, ο Όµιλος ΚΟΡΡΕΣ µε βασικό προσανατολισµό την αύξηση των µεριδίων αγοράς σε 
όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται θα συνεχίσει να υποστηρίζει την µάρκα εντείνοντας τις προωθητικές του ενέργειες στις στρατηγικές του 
κατηγορίες, θα συνεχίσει την παρουσίαση νέων προϊόντων αποτέλεσµα µακροχρόνιας έρευνας και ανάπτυξης, εστιάζοντας παράλληλα το 
ενδιαφέρον του στην µείωση του κόστους παραγωγής και στην παραγωγή θετικών ταµειακών ροών. Πιο συγκεκριµένα: 
 

-Στην Ελληνική αγορά, ο Όµιλος θέτοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη του φαρµακείου ως βασικό του κανάλι, θα επικεντρωθεί σε 
ενέργειες περαιτέρω βελτίωσης της εικόνας της µάρκας, στην ενίσχυση των σηµείων ΚΟΡΡΕΣ σε νέα φαρµακεία, σε νέες µεθόδους  
επικοινωνίας, προώθησης και προβολής όπως είναι τα θεµατικά events καθώς και στη διαφήµιση στην τηλεόραση των στρατηγικών της 
κατηγοριών. Η δηµιουργία νέων προϊόντων θα εξακολουθεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη της Εταιρείας.  Ήδη στις αρχές του 2012, ο 
Όµιλος προχώρησε στο λανσάρισµα νέας σειράς προϊόντων στις στρατηγικές κατηγορίες του προσώπου και των µαλλιών, τα 
αποτελέσµατα των οποίων θα αποτυπωθούν στο σύνολο του επόµενου  έτους. Συγκεκριµένα ο Όµιλος µετά την περυσινή καινοτοµία 
της Κερσετίνης και Βελανιδιάς στην υποκατηγορία της αντιγήρανσης, προχώρησε στο επόµενο βήµα µε τη νέα σειρά προσώπου Μαύρη 
Πεύκη η οποία απευθύνεται στις απαιτήσεις αντιγήρανσης της ώριµης επιδερµίδας [50+].Σε ότι αφορά τα µαλλιά, η ΚΟΡΡΕΣ αλλάζει την 
σειρά, αναπτύσσοντας 14  λύσεις περιποίησης µαλλιών ΚΟΡΡΕΣ οι οποίες καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη περιποίησης του δέρµατος και 
του τριχωτού της κεφαλής. Επιπλέον ο Όµιλος αναµένεται να εµπλουτίσει τις βασικές υποκατηγορίες   µε νέους κωδικούς  όπως στο 
µακιγιάζ, νέα χρώµατα στα βερνίκια  και τα νέα αποσµητικά ΚΟΡΡΕΣ. Με τις παραπάνω ενέργειες, ο Όµιλος στοχεύει στην αύξηση του 
µεριδίου αγορά στο φαρµακείο, το οποίο έκλεισε στα 10% το 2011. 

 
-Στις αγορές του εξωτερικού, προτεραιότητα του Οµίλου θα αποτελέσουν οι αγορές εστίασης όπως είναι η Ισπανία , η Γερµανία, η 
Ρωσία στην Ευρώπη και η Αµερική. Σε ότι αφορά την Ισπανία, ο όµιλος βρίσκεται ήδη σε 1.000 φαρµακεία αλλά και σε 
πολυκαταστήµατα, στη Γερµανία εισήλθε το 2011 σε µεγάλη λιανική αλυσίδα ενώ στη Ρωσία, τοποθετήθηκε στις δύο µεγαλύτερες 
αλυσίδες της χώρας, οι οποίες ελέγχουν το 73% της τοπικής αγοράς. Στόχος του Οµίλου είναι η περαιτέρω ενδυνάµωση της µάρκας στα 
σηµεία ηµι-επιλεκτικής διανοµής και στα φαρµακεία. Στην Αµερική,  ο Όµιλος θα αναπτυχθεί µέσω της συνεργασίας της µε τη Johsnon 
& Johnson η οποία µε την ολοκλήρωση της µεταβατικής περιόδου το 2011, ανέλαβε εξολοκλήρου τη διανοµή των προϊόντων του στη 
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. 
 
- Η έρευνα και ανάπτυξη, ως βασικό  ανταγωνιστικό πλεονεκτήµατα, θα συνεχίσει να συµβάλει στη δηµιουργία νέων προίόντων και 
στην εύρεση νέων καινοτόµων µεθόδων παραγωγής. Ο Όµιλος έχοντας ολοκληρώσει την µονάδα εκχύλισης στις παραγωγικές της 
εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα και ενδυναµώσει τις συνεργασίες µε τοπικούς παραγωγούς,  θα συνεχίσει να αντικαθιστά ένα σηµαντικό 
µέρος των εκχυλισµάτων (πρώτες ύλες για τα προϊόντα) µε δικά του από την ελληνική χλωρίδα, προσδίδοντας, έτσι, στα προϊόντα του 
µεγαλύτερη αξία. Έτσι λοιπόν η Εταιρεία, αξιοποιώντας την ελληνική χλωρίδα και τα ενδηµικά φυτά-βότανα, που ευδοκιµούν µόνο στην 
Ελλάδα, θα δηµιουργήσει µια νέα πηγή ανάπτυξης νέων προϊόντων. Παράλληλα, µέσω της έρευνας και ανάπτυξης, ο Όµιλος έχει ως 
προτεραίοτητα για το 2012 νέους µεθόδους επιτάχυνσης της δράσης των προϊόντων του έτσι ώστε να επιτυνχάνουν πιο άµεσα 
αποτελέσµατα στην κατεύθυνση των φυσικών συστατικών. 
 
- Ο αποτεσµατικότερος χειρισµός της εφοδιαστικής αλυσίδας, µέσω ενεργειών βελτίωσης του τρόπου προγραµµατισµού της παραγωγής, 
έχοντας ως γνώµονα την αύξηση της παραγωγικότητας του εργοστασίου, θα συνεχίσει να αποτελεί επίκεντρο των προσπαθειών της 
∆ιοίκησης. Στόχος των παραπάνω ενεργειών αποτελεί η σηµαντική βελτίωση στη διαχείριση της παραγωγής και των αποθεµάτων 
αφενός για τη διατήρηση των απαιτούµενων για τη λειτουργία της Εταιρείας αποθεµάτων ασφαλείας και αφετέρου για τη µείωση του 
δείκτη των συνολικών αποθεµάτων. Παράλληλα, ο Όµιλος θα συνεχίσει να ακολουθεί αυστηρή πιστωτική πολιτική προς τους πελάτες 
της Ελλάδος και του εξωτερικού, προκειµένου να διασφαλιστεί η δυνατόν µικρότερη έκθεση σε τυχόν επισφάλειες. 
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(δ) Επενδύσεις  του Οµίλου και της Εταιρείας – Έρευνα και ανάπτυξη – επέκταση δραστηριοτήτων . 
 

Οι Επενδύσεις του Οµίλου το 2011, επικεντρώθηκαν κυρίως  στην ανανέωση της µάρκας στην Ελληνική αγορά καθώς και στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη. Συγκεκριµένα ο Όµιλος συνεχίζοντας τις προσπάθειες των προηγούµενων ετών, προέβη στην προσθήκη επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού, καθώς και στην εντατικοποίηση των ενεργειών προβολής των προϊόντων, µέσω της διαφήµισης στην τηλεόραση των στρατηγικών 
του κατηγοριών, συµβάλλοντας έτσι στην ισχυροποίηση της θέσης του στο φαρµακείο. Η δρατηριότητα της έρευνας και ανάπτυξης συνέχισε να 
απορροφά κεφάλαια κυρίως για τις παρακάτω ενέργειες, τα αποτελέσµατα των οποίων αναµένονται να αποτυπωθούν το 2012. 
 
Αναλυτικότερα,  
 

 Η ανάπτυξη νέων προϊόντων συνέχισε να αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τον Όµιλο. Συγκεκριµένα ο Όµιλος, µετά το λανσάρισµα της 
καινοτόµας σειράς προϊόντων «Κερσετίνη κα Βελανιδιά», πραγµατοποίησε το επόµενο βήµα στην στρατηγική υποκατηγορία του 
προσώπου της αντιγήρανσης, µε το λανσάρισµα στις αρχές του 2012 της νέας σειράς «Μαύρη Πεύκη». Πρόκειται για την απόλυτα 
φυσική λύση, φθάνοντας σε ποσοστό φυσικού περιεχοµένου 97,7%,  σε όλες τις απαιτήσεις αντιγήρανσης της ώριµης 
επιδερµίδας [50+]. ‘Ετσι λοιπόν,  τα ευρήµατα της πρωτογενούς έρευνας για το µηχανισµό του πρωτεασώµατος και 
την ενίσχυσή του µε το ισχυρό φλαβονοειδές Κερσετίνη -παγκόσµια καινοτοµία της ΚΟΡΡΕΣ- βρίσκουν εφαρµογή και 
στις νέες φόρµουλες Μαύρη Πεύκη. Επιπλέον ο Όµιλος µετά από δέκα χρόνια, αλλάζει ριζικά την νέα σειρά µαλλιών 
ΚΟΡΡΕΣ, µε 14 νέες λύσεις οι οποίες βασισµένες σε επιστηµονικά ευρήµατα και κλινικές µελέτες ανεξάρτητου 
εργαστηρίου καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη περιποίησης του δέρµατος και του τριχωτού της κεφαλής.  
 
 

 Οι νέες καινοτόµες µεθόδοι παραγωγής των προϊόντων του, θα αποτελέσουν σηµαντική προτεραιότητα και για τον επόµενο χρόνο. 
Στόχος για το 2012 θα είναι η έρευση νέων µεθόδων επιτάχυνσης της δράσης των προϊόντων του έτσι ώστε να επιτυνχάνουν πιο άµεσα 
αποτελέσµατα πάντοτε στην κατεύθυνση των φυσικών συστατικών. Επιπλέον ο Όµιλος το 2011, συνεχίζοντας τις επενδύσεις στη 
µονάδα εκχύλισης στο εργοστάσιο της στα Οινόφυτα, στοχεύει και στην επόµενη χρήση στην περαιτέρω αξιοποίηση των  µοναδικών 
ιδιοτήτων των βοτάνων της Ελληνικής Χλωρίδας, ως µια νέα σηµαντική πηγή ιδεών για καινοτόµα προϊόντα. Ο Όµιλος  µέσα από τις 
συνεργασίες µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Ελληνικό Ίδρυµα Ερευνών την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και τον Αναγκαστικό 
Συνεταιρισµό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, θα συνεχίσει να καινοτοµεί. Σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του σκοπού θα 
διαδραµτίσουν και οι µακροχρόνιες συνεργασίες που διατηρεί ο Όµιλος,  µε τοπικές κοινότητες και αγροτικούς συνεταιρισµούς, όπως 
είναι η Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Αρωµατικών Φυτών Αγρινίου, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Ρόµπολα Κεφαλλονιάς, οι Βιοκαλλιεργητές Καστανιάς Αρκαδίας κ.α.  
 

 
Σε ότι αφορά τα καταστήµατα Κορρές, συνέχισαν να αποτελούν σηµαντικό µέσο επικοινωνίας της µάρκας Κορρές. Συγκεκριµένα η εταιρεία µέσω 
των διανοµέων της άνοιξε νέο κατάστηµα στην Πράγα στη Τσεχία, φθάνοντας τα 23 καταστήµατα το 2011.  
 
 
 
(ε) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες της χρήσης 2011 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς (κυρίως συναλλαγµατικό και επιτοκιακό), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που 
χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά. 
 
Αναφορικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που συνδέονται µε την µεταβλητότητα της αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, ο Όµιλος εκτίθεται κυρίως κυρίως στον κίνδυνο επιτοκίων, λόγω της ύπαρξης των υποχρεώσεων δανείων µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο (κυρίως επί του Euribor).  

 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η ∆ιοίκηση και τα εντεταλµένα στελέχη αυτής, διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές 
που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως: 
 µεριµνά ώστε να υφίσταται επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα του Οµίλου.  
 καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων και της προσαρµογής της αξίας και των 
προβλέψεων αυτών. 
 εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των οποίων εκτιµάται 
και ποσοτικά η έκθεση του Οµίλου στους κινδύνους αυτούς 
 µελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηµατοοικονοµικών µέσων ή εργαλείων αντιστάθµισης των κινδύνων. 

 
Η έκθεση του Οµίλου στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό κίνδυνο,  ήταν λιγότερο σηµαντικοί κατά την περίοδο εκπόνησης των οικονοµικών 
καταστάσεων, αλλά είναι βέβαια κίνδυνοι εξαρτώµενοι στο µέλλον από τους κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον 
του Οµίλου και της προοπτικές της ελληνικής και παγκόσµιας αγοράς.  
 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει ειδικές δικλείδες 
ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.  
 

Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο σηµειώνεται ότι, οι πωλήσεις χονδρικής του Οµίλου γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό 
πιστώσεων και µε πολύ µεγάλη διασπορά στα υπόλοιπά τους. Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων αφορά σε πωλήσεις προς φαρµακεία. Η 
πολιτική του Οµίλου είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες.  
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Αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες 
ρευστότητάς µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και των 
ταµειακών εκροών από την καθηµερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, 
εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση). Ο Όµιλος διατηρεί µετρητά και υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 
ρευστότητας για διάστηµα έως 30 ηµερών.  

Ευρύτερα, ο Όµιλος εκτίθεται στους κινδύνους που απορρέουν από µε τη γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την 
ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά. Στα πλαίσια αυτής της ασταθούς και ευµετάβλητης οικονοµικής κατάστασης, ο Όµιλος έχει κάνει τις 
ενδεδειγµένες ενέργειες προκειµένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα και να εκµεταλλευτεί τις νέες συνθήκες αγοράς. Οι εν λόγω ενέργειες 
αναπτύσσονται παραπάνω στην παρ.(δ) της παρούσας έκθεσής µας.  

 
(στ) Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Οι συνδεόµενες µε τον Όµιλο εταιρείες κατά την έννοια του ∆ΛΠ. 24, εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Επωνυµία Έδρα Κύρια δραστηριότητα 
Ποσοστό 
συµµετοχής

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Σχέση 
συµµετοχής 

Κορρές Α.Ε. - Φυσικά 
Προϊόντα Ελλάδα 

Παραγωγή και εµπορία καλλυντικών, 
φαρµακευτικών και οµοιοπαθητικών 
προϊόντων 

Μητρική - - 

Κίνγκς εντ Κουήνς 
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Ελλάδα Εµπορία καλλυντικών 100,00% Ολική Άµεση 

Κορρές Οµοιοπαθητικά 
Α.Ε. Ελλάδα Εµπορία οµοιοπαθητικών προϊόντων 100,00% Ολική Άµεση 

Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. Ελλάδα Εµπορία και διανοµή φυτικών 
εκχυλισµάτων  24,00% Καθαρή 

Θέση Άµεση 

District Two Gmbh Γερµανία 
Εµπορία καλλυντικών, 
φαρµακευτικών και οµοιοπαθητικών 
προϊόντων 

50,00% Ολική Άµεση 

Φάρµακον Βορείου 
Ελλάδας A.E.Β.Ε. Ελλάδα 

Εµπορία καλλυντικών, 
φαρµακευτικών και οµοιοπαθητικών 
προϊόντων 

100,00% Ολική Άµεση 

Προϊόντα Κρόκου 
Κοζάνης ΑΕΒΕ Ελλάδα Παραγωγή και εµπορία προϊόντων µε 

χρήση κρόκου 45,00% Καθαρή 
Θέση Άµεση 

Milgauss Limited Κύπρος  Επενδυτική δραστηριότητα 16,70% Καθαρή 
Θέση Άµεση 

Korres North America 
Ltd ΗΠΑ Εµπορία καλλυντικών προϊόντων 16,70% Καθαρή 

Θέση Έµµεση 

Korres Retail UK 
Limited 

Ηνωµένο 
Βασίλειο Εµπορία καλλυντικών προϊόντων 50,00% Καθαρή 

Θέση Άµεση 

     

Συνοπτικά οι συναλλαγές τις εταιρείας µε τις παραπάνω αναφερθείσες εταιρείες παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

Εταιρεία 

Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Αγορές Αγαθών 
και Υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

     

Θυγατρικές     

Κίνγκς εντ Κουήνς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε 439.931 276.896 1.780.370 43.248 

Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. 55.856 0 709 165 

District Two Gmbh 876.322 0 2.522.449 0 

Φάρµακον Βορείου Ελλάδας A.E.Β.Ε. 0 273.154 0 753.136 

Σύνολο 1.372.109 550.050 4.303.527 796.549 

Συγγενής     

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ 0 35.376 237.248 0 

Milgauss Ltd 1.170.951 0 641.560 0 

Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. 6.000 100.000 32.485 11.652 

Korres Retail UK Ltd 0 0 22.078 0 

Σύνολο 1.176.951 135.376 933.370 11.652    
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Σε σχέση µε τις συναλλαγές που εκτελούνται µεταξύ των ανωτέρω εταιρειών και της Μητρικής η κατάσταση είναι η ακόλουθη: 
Α. Η Κίνγκς εντ Κουήνς αγοράζει σχεδόν αποκλειστικά από την ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. τα καλλυντικά προϊόντα τα οποία εµπορεύεται. 
Β. Η Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο του φαρµακείων πωλώντας οµοιοπαθητικά σκευάσµατα που αγοράζει τόσο από την 
ΚΟΡΡΕΣ όσο και από τρίτους προµηθευτές  
Γ. Η Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. παραµένει ακόµη ανενεργή καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της µελέτης που αφορά την διάθεση σε τρίτους των 
παραγόµενων εκχυλισµάτων βοτάνων. 
∆. Σε σχέση µε την District Two η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των καλλυντικών στην αγορά της Γερµανίας και περίπου το 70% του 
τζίρου της πραγµατοποιείται από τα προϊόντα που αγοράζει από την ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. 
Ε. Η Φάρµακον Βορείου Ελλάδος που αποκτήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του 2008 αποτελούσε τον διανοµέα της εταιρείας στην Β.Ε. και κατά 
συνέπεια η δραστηριότητα της είναι η εξυπηρέτηση του δικτύου της Βόρειας Ελλάδος. Η συγκεκριµένη εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης 
και προώθησης πωλήσεων στην Βόρεια Ελλάδα.  
Ζ. Η Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ενοποιείται στην Καθαρή Θέση της Μητρικής καθώς το ποσοστό συµµετοχής της είναι 45%. Είναι η µόνη εταιρεία 
που δεν αγοράζει από την ΚΟΡΡΕΣ οποιασδήποτε µορφής προϊόντα καθώς το αντικείµενο της είναι παραγωγή προϊόντων µε βάση τον Κρόκο 
Κοζάνης. 
Η. Η Milgauss µέσω της θυγατρικής της Korres North America Ltd. ,διανοµέα του Οµίλου στην Βόρεια Αµερική, υποστηρίζει την Johnson & 
Johnson στην εν λόγω αγορά έως ότου η διανοµή όλων των προϊόντων µάρκας ΚΟΡΡΕΣ να πραγµατοποιείται από την J&J.    
  
 
 
(ζ) Πληροφορίες βάσει του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007. 
 
(α) ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου  
Την 31 ∆εκεµβρίου 2011, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ  € 5.245.500  διαιρούµενο σε 13.450.000 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,39 έκαστη   
 
Με βάση το µετοχολόγιο της 31 ∆εκεµβρίου 2011, η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:  

Μέτοχος 
Αριθµός 
Μετοχών % 

Αριθµός 
∆ικαιωµάτων ψήφου 

(άµεσα) 
Αριθµός ∆ικαιωµάτων 
ψήφου (Έµµεσα)* % 

Κορρές Γεώργιος του Νικολάου 4.656.025 34,6 4.656.025 1.260.750 43,99 

Arneta Ltd 1.900.000 14,1 1.900.000 - 14,13 

Damma Holdings S.A. 695.229 5,2 695.229 - 5,17 

Μέτοχοι  < του 5% 6.198.746 46,1 4.937.996 - 36,71 

Σύνολο 13.450.000 100 12.189.250 1.260.750 100 
 
*Οι αριθµοί που τίθενται στη συγκεκριµένη στήλη, απεικονίζουν τα δικαιώµατα ψήφου που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ότι ασκούνται 
µέσω πληρεξουσίων. 
 
Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες µετοχών. Τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις µετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται στην Επεξηγηµατική Έκθεση, που περιλαµβάνεται στην παρούσα Έκθεση στην ενότητα Η. 
 
(β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας. 
∆εν υπάρχουν περιορισµοί στο δικαίωµα µεταβίβασης µετοχών της Εταιρείας που να είναι γνωστοί σε αυτήν.  
 
(γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.  
 
Την 9η  Ιουνίου 2011, η εταιρεία Damma Holdings A.E. και ο κος ∆ασκαλόπουλος της οποίας είναι µέτοχος πλειοψηφίας ποσοστού 55%, 
κατείχαν άµεσα και αντίστοιχα έµεσσα ποσοστό 5,007% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Την 12η  Αυγούστου 2011, οι µέτοχοι κος Γεώργιος Κορρές και Arneta Ltd κατείχαν ποσοστό 43,95% και 14,12% αντίστοιχα  του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας  
Σηµειώνεται ότι, α) η ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας MEDITERRA Α.Ε. µε ποσοστό 5,13% στα πλαίσια εισόδου 
της δεύτερης στην εναλλακτική αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και  
 
(δ) Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  
 
(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου - Προθεσµίες άσκησης σχετικών δικαιωµάτων 
∆εν υπάρχουν περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου των µετοχών της εταιρείας οι οποίοι είναι γνωστοί στην Εταιρεία.  
 
 (στ) Κανόνες διορισµού / αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον 
Κ.Ν.2190/1920. 
 
∆εν υφίστανται διαφοροποιήσεις από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν.2190/1920.  
 
 
(θ) Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν 
δηµόσιας πρότασης. 
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Οι µόνες συµφωνίες στις οποίες υπάρχει αναφορά πρόωρης λύσης τους είναι: 
1) Στην «Συµφωνία χρήσης σήµατος» που έχει υπογραφεί µεταξύ της ΚΟΡΡΕΣ και της Johnson & Johnson. Συγκεκριµένα προβλέπεται στην 
σύµβαση η δυνατότητα πρόωρης άσκησης του δικαιώµατος αγοράς των σηµάτων για τις αγορές της Βόρειας και Λατινικής Αµερικής σε 
περίπτωση που ο βασικός µέτοχος παύσει να ορίζει την διοίκηση της εταιρείας.   
2) Στο κοινοπρακτικό οµολογιακό ∆άνειο ύψους € 27.500 χιλ. που έχει συνάψει η εταιρεία στις 09/10/09 όπου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται ως γεγονότα καταγγελίας οι παρακάτω περιπτώσεις:  
α) εάν ο Εγγυητής και βασικός µέτοχος παύσει αµέσως ή εµµέσως να ασκεί την πραγµατική διοίκηση του Εκδότη καθ’ όλη την ∆ιάρκεια του 
∆ανείου   
β) εάν ο Εγγυητής και βασικός µέτοχος παύσει για οιονδήποτε λόγο να έχει  και να ασκεί  καθ’ όλη την διάρκεια του δανείου,  δικαιώµατα 
ψήφου επί µετοχών  του Εκδότη που να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) επί του εκάστοτε 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη 
  
(ι) Συµφωνίες αποζηµίωσης µελών ∆.Σ. ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού θητείας / 
απασχόλησης λόγω δηµόσιας πρότασης 
∆εν υφίστανται. 
 
(κ) Μέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων του ισολογισµού, καθώς και οι µέθοδοι 
υπολογισµού των προβλέψεων. 
Για το παραπάνω γίνεται αναφορά  στις ενότητες 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,3.12 και 3.20 στις Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2011. 
 
 
(η) Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες βάσει του  
άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3556/2007.   
 
Κατά την περίοδο 1/1/2011 µέχρι και σήµερα δεν έχουν σηµειωθεί µεταβολές, κατά συνέπεια δεν υφίστανται πληροφορίες που σύµφωνα µε 
το άρθρο 4§8 του Ν. 3556/2007, πρέπει να τεθούν υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
 
 
(θ) Στοιχεία µετοχής – Μερισµατική Πολιτική   
 
Το κλείσιµο της τιµής της µετοχής της Κορρές  στις 31.12.2011 ήταν Ευρώ  4,15  ήτοι  22,6%  χαµηλότερη έναντι της τιµής κλεισίµατος στις 
31.12.2010. Στο υψηλό έτους η τιµή της µετοχής έφτασε τα Ευρώ  4,87 (4/5/2011) και στο χαµηλό έτους τα Ευρώ 2,74 (23/11/2011). Η µέση 
τιµή της µετοχής σταθµισµένη µε τον ηµερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) διαµορφώθηκε σε Ευρώ 4,04 που αντιστοιχεί 
σε κεφαλαιοποίηση Εταιρίας Ευρώ 54,3 εκατ. Η κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας στις 31.12.2011 ανήλθε σε Ευρώ 55,8 εκατ. 
 
Κατά µέσο όρο διακινήθηκαν 2.623,797  µετοχές ηµερησίως που αντιστοιχεί σε 0,02% επί του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρίας. Η 
µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε Ευρώ 10.593,97. Συνολικά το 2011 διακινήθηκαν 2.659.026 µετοχές που αντιστοιχεί σε 19,8% 
επί του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρίας. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δε θα προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος. 
 
 
(ι) Στοιχεία και πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέµατα 
 
H εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε έχει αναπτύξει και τηρεί ένα ενοποιηµένο σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και είναι 
πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα ακόλουθα πρότυπα: 
 
1.ISO 9001:2008, για τον σχεδιασµό ,την ανάπτυξη και παραγωγή καλλυντικών προϊόντων. Αποθήκευση, προώθηση και εµπορία καλλυντικών 
προϊόντων και τροφίµων. Φορέας πιστοποίησης BUREAU VERITAS INTERNATIONAL. 
 
2.ISO 14001:2004, για τον σχεδιασµό ,την ανάπτυξη και την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων. Φορέας πιστοποίησης BUREAU VERITAS 
INTERNATIONAL. 
 
3. ∆ιεθνές πρότυπο για την παραγωγή και διακίνηση φυσικών και βιολογικών καλλυντικών. Φορέας πιστοποίησης ECOCERT. 
 
4. ∆ιεθνές πρότυπο για την παράγωγη και διακίνηση βιολογικών τροφίµων. Φορέας πιστοποίησης ∆ΗΩ . 
 
5. EFQM (European Foundation for Quality Management) standard. 1ο  Επίπεδο «∆έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία» 2009-2011. Φορέας 
πιστοποίησης ΕΕ∆Ε. 
 
Επίσης προτεραιότητα της Εταιρείας αποτελεί η πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τη δραστηριότητά της, καθώς και η 
συνεχής σχετική νοµοθετική συµµόρφωση. Στο πλαίσιο αυτό επιτεύχθηκε: 
 
-Αποτελεσµατική λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού των αποβλήτων της Εταιρείας. 
-Συλλογή χαρτιού και υλικώ συσκευασίας σε ειδικό χώρο και ανακύκλωση αυτών από εξειδικευµένη εταιρεία ανακύκλωσης. 
-Επιτυχείς εξωτερικές επιθεωρήσεις (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, Σώµα Επιθεωρητών, Φορείς Πιστοποίησης). 
-Παρακολούθηση και µετρήσεις των επιβαρυντικών για το περιβάλλον παραγόντων και εκπεµπόµενων ρύπων. 
 
Σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό αυτό διαµορφώθηκε στις 31/12/2011 στα 263 άτοµα σε επίπεδο Οµίλου µε 233 άτοµα στην εταιρεία. 
Τα αντίστοιχα µεγέθη το 2010 ήταν 257 άτοµα στον Όµιλο και 226 στην εταιρεία. 
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Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως: 
 
1. Εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 12ης Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 – 31η ∆εκεµβρίου 2011) µετά των επί αυτών εκθέσεων 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.  
 
2. Εγκρίνετε την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τη µη διανοµή εταιρικών κερδών.  
 
3. Απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της 11ης Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 – 31η ∆εκεµβρίου 2011), 

σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό. 
 
4. Επικυρώσετε τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 12η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 – 31η ∆εκεµβρίου 2011) 

και προεγκρίνετε τις αντίστοιχες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα 13η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 – 31η ∆εκεµβρίου 
2012). 

 
5. Εκλέξετε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών για την 13η εταιρική χρήση (1η 

Ιανουαρίου 2012 – 31η ∆εκεµβρίου 2012) 
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∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Γενικά 
 
Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών µε βάση το οποίο επιδιώκεται η επαρκής οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος 
µιας επιχείρησης, µε µακροπρόθεσµο στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννοµων συµφερόντων όλων όσων 
συνδέονται µε αυτήν. 
 
Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόµος 
3016/2002, που επιβάλλει τη συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα ∆Σ των ελληνικών εισηγµένων εταιρειών, 
τη θέσπιση και τη λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων 
νοµοθετικών πράξεων ενσωµάτωσαν στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες 
εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόµος 3693/2008, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µιας εταιρείας, ο Νόµος 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα των 
µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Γενικής τους Συνέλευσης 
και ο Νόµος 3873/2010, που ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2006/46/ΕΚ  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, περί  ετησίων  και  
ενοποιηµένων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες χώρες, ο Νόµος περί 
ανωνύµων εταιρειών (Ν. 2190/1920, τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις παραπάνω διατάξεις) περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες 
διακυβέρνησής τους. 
 
Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων οι οποίες 
αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 

1. Οικειοθελής Συµµόρφωση της Εταιρείας προς τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

 

Κατά το παρόν χρονικό στάδιο η Εταιρεία µας βρίσκεται σε φάση ουσιαστικής και ενδελεχούς επεξεργασίας, ανάπτυξης και διαµόρφωσης ενός 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος θεσπίζει και υιοθετεί πρότυπα και κανόνες βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης στις οποίες θα 
υπάγεται και θα ακολουθεί πιστά εφεξής η Εταιρεία. 

 
Το σχετικό τυπικό κείµενο του Κώδικα, όπως αυτό οριστικοποιηθεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενώ θα υπάρξει και σχετική 
ανακοίνωση της Εταιρείας. Μέχρι το συγκεκριµένο χρονικό σηµείο η παραποµπή σε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης θα αναφέρεται στον 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες. 

 
Κατά συνέπεια, έως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω εργασίας, η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες (καλούµενος εφεξής 
«Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf 
 

2. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολογήσεις 

 
Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008)  
οι οποίες  διαµορφώνουν  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από 
Εταιρεία, οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. 
 
Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην 
όµως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µια σειρά από επιπλέον (πέρα των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές. Σε σχέση µε τις εν 
λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται  κατά την παρούσα χρονική στιγµή ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της 
περιπτώσεως της µη εφαρµογής),για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν 
αυτές. Σχετική αναφορά για την µη εφαρµογή ορισµένων διατάξεων γίνεται και από τον ίδιο τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  (ΣΕΒ) για 
εταιρείες που δεν ανήκουν στον FTSE-20 και FTSE-40.  
 
Η Εταιρεία, κατά περίπτωση, αποκλίνει ή δεν εφαρµόζει στο σύνολό τους ορισµένες διατάξεις του Κώδικα οι οποίες επισηµαίνονται µε πλάγια 
γράµµατα. 
 
•  Αναφορικά µε το ρόλο και τις αρµοδιότητες του ∆Σ: 
 
α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων 
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για εκλογή στο ∆Σ και προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆Σ όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων 
στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη. A.IΙ (1.2) 

 

•  Αναφορικά µε το µέγεθος και τη σύνθεση του ∆Σ: 
 
α) το ∆.Σ. δεν αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη, αλλά από τέσσερα (4) µέλη εκτελεστικά, δύο (2)  µέλη µη εκτελεστικά και 
ανεξάρτητα, ένα (2) µέλη είναι µη εκτελεστικά και εξαρτηµένα και η θητεία τους είναι τετραετής (4ετής), λήγουσα στις 30/06/2015. Με την 
συγκεκριµένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων ετών η αποτελεσµατική και παραγωγική λειτουργία του.  
A.II (2.2) 
 
•  Αναφορικά µε το ρόλο και τις απαιτούµενες ιδιότητες του Πρόεδρου του ∆Σ: 

 
α) θεσπίζεται διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. A.IΙI (3.1) 
β) το ∆Σ δεν έχει διορίσει Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο δεδοµένου ότι έχει αναθέσει σε διαφορετικά πρόσωπα τα καθήκοντα του Προέδρου και 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου A.IΙI (3.3) 
 
•  Αναφορικά µε την ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆Σ: 

 
α) η µέγιστη θητεία των µελών του ∆Σ είναι τετραετής ώστε να µην υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ∆Σ σε συντοµότερο χρονικά διαστήµατα, 
γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση µε επιπλέον διατυπώσεις (νοµιµοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ) Α.V (5.1) 
β) η Εταιρεία δεν έχει κρίνει απαραίτητη την δηµιουργία επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων µελών του ∆Σ  
Α.V (5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) 
 
•  Αναφορικά µε την εν γένει λειτουργία του ∆Σ: 

 
α) δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ, καθώς οι διατάξεις του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας της εταιρείας 
αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ∆Σ Α.VI (6.1) 
β) το ∆Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα δράσης, το οποίο αναθεωρείται 
ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς η εταιρεία θεωρεί ότι η λειτουργία του ∆Σ καλύπτεται επαρκώς από τον υφιστάµενο Κανονισµό 
Λειτουργίας και τις σχετικές διατάξεις του. Επιπρόσθετα, η σύγκληση ∆Σ είναι ιδιαίτερα ευχερής, λόγω αντικειµενικών συνθηκών, όταν το 
επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος δράσεως Α.VI (6.1) 
γ) δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου του ∆Σ και των µη εκτελεστικών µελών του 
χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα 
αµοιβών είναι σαφώς καθορισµένα από τον υφιστάµενο Κανονισµό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση συζητείται παρουσία όλων των µελών του 
∆Σ Α.VI (6.5) 
ε) δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του ∆Σ αλλά και την διαρκή επαγγελµατική 
κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆Σ πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και 
αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες. Α.VI (6.6) 
στ) δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη για παροχή πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την 
πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων. Ωστόσο, όλα τα αιτήµατα από οιοδήποτε τµήµα αναφορικά µε την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων 
εξετάζονται από την ∆ιοίκηση και εγκρίνονται ανά περίπτωση, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες Α.VI (6.9,6.10) 
 
•  Αναφορικά µε την αξιολόγηση του ∆Σ: 

 
α) Εκτός από την αξιολόγηση του ∆Σ, µέσω της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, το ∆Σ 
παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση. Επιπλέον των ανωτέρω, ήδη εξετάζεται η εισαγωγή 
συστήµατος αξιολόγησης του ∆Σ και των επιτροπών του. Α.VII (7.1 & 7.2). 
 
•  Αναφορικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου: 

 
Σύµφωνα και µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3016/2002, εφόσον στο ∆Σ της Εταιρείας δεν συµµετέχουν ως µέλη   εκπρόσωποι της µειοψηφίας 
των µετόχων, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ανεξάρτητων µελών κα για το λόγο αυτό στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του ∆Σ προβλέπονται 
δύο (2) ανεξάρτητα µέλη. ΒΙ (1.4) 

 
Η  Υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου  αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του ∆Σ, η οποία συστάθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
18/02/2010. Για τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν και εφαρµόζονται όλα όσα αναφέρονται στα πλαίσια των διατάξεων του 
Ν.3693/2008 και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, χωρίς την ύπαρξη ειδικότερου κανονισµού λειτουργίας. Β.I (1.7). 
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•  Αναφορικά µε το επίπεδο και τη διάρθρωση των αµοιβών: 
 
Οι αµοιβές του Προέδρου του ∆Σ και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου καθώς και των µελών του ∆Σ, εκτελεστικών και µη, για τη συµµετοχή τους 
στις συνεδριάσεις του ∆Σ και στις επιτροπές αυτού, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, σε συµφωνία πάντα µε τις 
διατάξεις του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας της Εταιρείας. Γ.I (1.4). 
 
Στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ δεν προβλέπεται ότι το ∆Σ µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που 
έχει δοθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus  µόνο µετά την οριστική έγκριση και 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων Γ.I (1.3). 
 
•  Αναφορικά µε τη Γενική Συνέλευση των µετόχων: 

 
α) Κατά την σύγκληση και διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2012, η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλες τις διατάξεις του Ν.3884/2010 
και συνακόλουθα των αντιστοίχων προβλέψεων του Κώδικα, µε την επιφύλαξη των όσων ανωτέρω αναφέρονται σχετικά µε την εκλογή των 
µελών του ∆Σ. ∆.II (1.1). 
β) Όσον αφορά στην εφαρµογή της ειδικής πρακτικής της ηλεκτρονικής ψήφου ή της ψήφου δι’ αλληλογραφίας, η εφαρµογή της αναστέλλεται 
προσωρινά, εν αναµονή της έκδοσης σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται στο Ν.3884/2010. ∆.II (1.2). 
 
 

3. Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης Επιπλέον των Προβλέψεων του Νόµου ή του Κώδικα 

 
Η Εταιρεία µέσα στα πλαίσια εφαρµογής ενός δοµηµένου και επαρκούς συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης, έχει εφαρµόσει συγκεκριµένες 
πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόµενων από τους σχετικούς νόµους (Κ.Ν. 
2190/1920 όπως ισχύει, 3016/2002 και 3693/2008). 
 
Συγκεκριµένα, η Εταιρεία εφαρµόζει τις εξής επιπλέον πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης: 
 

α) Η εταιρεία τηρεί, επικαιροποιηµένο και εγκεκριµένο από το ∆Σ, Κανονισµό Λειτουργίας, στον οποίο περιλαµβάνονται σαφείς αναφορές προς 
την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, τον ρόλο και την λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης καθώς και άλλα θέµατα που 
άπτονται της ορθής ∆ιοίκησης της Εταιρείας. Περιληπτικά οι περιοχές που καλύπτει ο εν λόγω Κανονισµός είναι, 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
1.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1.3. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ Σ’ 
ΑΥΤΟΝ 

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2.1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2.2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
3.1. (∆: Ε∆) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

3.1.1. (∆: Ε∆-1) Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
3.1.2. (∆:Ε∆-2) Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
3.1.3. (∆: Ε∆–3) Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
3.1.4. (∆: Ε∆–4) Εταιρικές Ανακοινώσεις και Εξυπηρέτηση Μετόχων 

3.2. (∆: Α∆) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
3.2.1. (∆: Α∆-1) Πολιτική Προσλήψεων – Αποχωρήσεων 
3.2.2. (∆: Α∆-2) Μισθοδοσία (Υπολογισµός – Καταβολή) 
3.2.3. (∆: Α∆-3) Εκπαίδευση Προσωπικού 
3.2.4. (∆: Α∆-4) Αξιολόγηση προσωπικού 
3.2.5. (∆: Α∆-5) Ωράριο Εργασίας 
3.2.6. (∆: Α∆-6) Άδειες – Απουσίες 
3.2.7. (∆: Α∆–7) Πολιτική παροχών 

3.3. (∆: ΟΙ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
3.3.1. (∆: ΟΙ–1) Κατάρτιση Οικονοµικών Καταστάσεων 
3.3.2. (∆: ΟΙ–2) Λογιστική ενηµέρωση 
3.3.3. (∆: ΟΙ–3) Θεώρηση, εκτύπωση & αρχειοθέτηση βιβλίων 
3.3.4. (∆: ΟΙ–4) Συµπλήρωση, έκδοση και υποβολή δηλώσεων 
3.3.5. (∆: ΟΙ–5) Συµφωνίες Υπολοίπων 
3.3.6. (∆: ΟΙ–6) Χρηµατοδότηση 
3.3.7. (∆: OI–7) Πιστωτική πολιτική της εταιρείας 

 
Το πνεύµα του Κανονισµού Λειτουργίας προωθεί την συµµόρφωση µε την νοµοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές της εταιρείας για την 
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αποφυγή κινδύνων και άλλων νοµικών συνεπειών για την Εταιρεία και για κάθε µέλος του προσωπικού, από τους εργαζόµενους µέχρι τα µέλη 
της ∆ιοίκησης.  
Οι κύριοι στόχοι του Κανονισµού είναι, 
 i. η πρόληψη της παραβατικής συµπεριφοράς 
 ii. η τήρηση των πολιτικών ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι γύρω από την φήµη και την δηµόσια εικόνα του Οµίλου 
 iii. η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά µε τους κινδύνους που ενέχουν τα περιστατικά διαφθοράς, απάτης, κακής 
χρήσης προσωπικών δεδοµένων, αλλοίωσης των οικονοµικών καταστάσεων, διαρροής εµπιστευτικών πληροφοριών κ.α. 
 iv. ο εντοπισµός παραβάσεων σχετικών µε θέµατα συµµόρφωσης, η διερεύνησή τους και η υποβολή προτάσεων και διορθωτικών 
ενεργειών ή µέτρων που απαιτούνται. 
β) Λόγω της φύσης και του σκοπού της Εταιρείας, η εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες κατά ISO, λαµβάνοντας και τις σχετικές 
πιστοποιήσεις.  

 
4. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση µε τη ∆ιαδικασία 

Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και Χρηµατοοικονοµικών Αναφορών 

 
Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και 
των χρηµατοοικονοµικών αναφορών περιλαµβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς µηχανισµούς σε διάφορα επίπεδα µέσα στον 
Οργανισµό όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 
α) ∆ικλείδες ασφαλείας σε εταιρικό επίπεδο 

 
Αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση και διαχείριση κινδύνων: 
 
Το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Οµίλου απαιτεί ένα σύνθετο σύστηµα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων 
το οποίο να εφαρµόζεται σε όλες τις θυγατρικές του Οµίλου. 
 
Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται κυρίως κατά την φάση κατάρτισης του στρατηγικού σχεδιασµού και του ετήσιου 
επιχειρηµατικού προγράµµατος. Τα θέµατα που εξετάζονται ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και της βιοµηχανίας και 
περιλαµβάνουν ενδεικτικά πολιτικές εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος ή που αποτελούν σηµαντικές πηγές πρώτων υλών, 
αλλαγές τεχνολογίας, µακροοικονοµικούς δείκτες και ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
 
Σχεδιασµός και παρακολούθηση / Προϋπολογισµός: 
 
Η πορεία της εταιρείας παρακολουθείται µέσω λεπτοµερούς προϋπολογισµού ανά κλάδο δραστηριότητας και συγκεκριµένη αγορά. Λόγω της 
φύσης των δραστηριοτήτων η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι 
σαφώς επηρεάζονται από την γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά. Στα 
πλαίσια αυτής της κατάστασης ο Όµιλος έχει ήδη προβεί στις ενδεδειγµένες ενέργειες προκειµένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα και να 
εκµεταλλευτεί τις νέες συνθήκες αγοράς. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο προϋπολογισµός αναπροσαρµόζεται σε τακτά διαστήµατα για να 
λάβει υπόψη τις αλλαγές αυτές. Η διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου µέσω τακτικών αναφορών, 
συγκρίσεων µε τον προϋπολογισµό καθώς και συναντήσεων της διοικητικής οµάδας. 
 
Επάρκεια Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου: 
 
Η ∆ιοίκηση έχει σχεδιάσει και εκτελεί διαρκείς εποπτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στη λειτουργία της Εταιρείας κι οι οποίες 
διασφαλίζουν ότι το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου διατηρεί διαχρονικά την αποτελεσµατικότητά του. Η Εταιρεία διενεργεί και περιοδικές 
µεµονωµένες αξιολογήσεις ως προς την καταλληλότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο µέσω της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
 
Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία µεταξύ άλλων διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης και διαχείρισης 
κινδύνων που εφαρµόζονται από τη ∆ιοίκηση είναι επαρκείς, διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 
και την ποιότητα και αξιοπιστία της παρεχόµενης πληροφόρησης από τη ∆ιοίκηση προς το ∆Σ αναφορικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 
Η σύνταξη του Πλάνου (ή Εγχειριδίου) Ελέγχου της Υπηρεσίας βασίζεται σε διενεργηθείσα για τον σκοπό αυτό αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και 
σε θέµατα που έχουν επισηµανθεί από τη ∆ιοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου. Το Πλάνο (ή Εγχειρίδιο) Ελέγχου υποβάλλεται για έγκριση στην 
Επιτροπή Ελέγχου.  Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων διενεργείται ετησίως και λαµβάνει υπόψη της την αξιολόγηση κινδύνων που εκτελείται µε 
ευθύνη του ∆Σ στα πλαίσια της ∆ιαχείρισης των Κινδύνων της Εταιρείας. 
 
Η επάρκεια του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται σε συστηµατική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου µέσω τριµηνιαίων 
αναφορών που υποβάλλονται σε αυτήν από τη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Οι αναφορές της ∆ιοίκησης και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχουν αξιολόγηση των σηµαντικών  κινδύνων και της 
αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ως προς τη διαχείρισή τους. Οποιεσδήποτε αδυναµίες εντοπιστούν κοινοποιούνται 
µέσω των αναφορών, συµπεριλαµβανοµένης της επίπτωσης που είχαν ή µπορεί να έχουν καθώς και των ενεργειών της ∆ιοίκησης για την 
διόρθωση αυτών. 
 
Προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου, το ∆Σ  ακολουθεί  συγκεκριµένη  πολιτική  
και  διαδικασία  για  την  διαµόρφωση εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τακτικού ελεγκτή. Ενδεικτικά, η πολιτική αυτή 
προβλέπει µεταξύ άλλων την επιλογή την ίδιας εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για όλο τον Όµιλο, καθώς επίσης και για τον έλεγχο των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων και τοπικών φορολογικών ισολογισµών, ενώ τέλος, εκλέγεται ορκωτός ελεγκτής διεθνούς αναγνωρισµένου κύρους και 
µε ταυτόχρονη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του. 
*Εξαιρείται από το παραπάνω η συγγενής εταιρεία Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ για την οποία έχει επιλεγεί διαφορετική εταιρεία Ορκωτών 
Ελεγκτών. 

 

Ρόλοι και ευθύνες του ∆Σ: 

 
Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες και οι σχετικές ευθύνες του ∆Σ περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας πού είναι 
εγκεκριµένος από το ∆Σ. 
 

Πρόληψη και καταστολή της χρηµατοοικονοµικής απάτης: 
 
Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για χρηµατοοικονοµική απάτη παρακολουθούνται µε τα 
κατάλληλα συστήµατα ελέγχου και ανάλογα αυξηµένες δικλείδες ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη λεπτοµερών οργανογραµµάτων, 
κανονισµών λειτουργίας  καθώς και λεπτοµερών  διαδικασιών και εγκριτικών ορίων. Επίσης, επιπλέον των ελεγκτικών µηχανισµών που εφαρµόζει 
κάθε διεύθυνση, όλες οι δραστηριότητες  της  εταιρείας  υπόκεινται  σε  ελέγχους  από  την  Υπηρεσία  Εσωτερικού Ελέγχου, τα αποτελέσµατα 
των οποίων παρουσιάζονται, µέσω της Επιτροπής Ελέγχου, στο ∆Σ. 
 
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας: 
 
Η Εταιρεία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει συντάξει σχετικό Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, που είναι εγκεκριµένος από το ∆Σ. Μέσα 
στα πλαίσια του Κανονισµού ορίζονται και οι αρµοδιότητες και ευθύνες των βασικών θέσεων εργασίας, προάγοντας έτσι τον επαρκή διαχωρισµό 
αρµοδιοτήτων εντός της Εταιρείας. 
 
β) ∆ικλείδες ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήµατα 
 
Η εταιρεία συνεργάζεται µε εξωτερικό ανάδοχο (outsourcing service) για την διαχείριση των µηχανογραφικών της συστηµάτων. Στα πλαίσια αυτά 
προβλέπονται συγκεκριµένες διαδικασίες και πολιτικές αφενός για την διασφάλιση της διαχείρισης των πληροφοριών από τον εξωτερικό 
συνεργάτη αφετέρου για την κάλυψη των  όποιων  αναγκών  µπορεί  να  υπάρξουν. Η ∆ιοίκηση, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί την ευθύνη του 
καθορισµού της στρατηγικής σε θέµατα τεχνολογίας και πληροφορικής.  
 
Η Εταιρεία, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει αναπτύξει ένα επαρκές πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου των πληροφοριακών συστηµάτων της, το 
οποίο ορίζεται από επιµέρους ελεγκτικούς µηχανισµούς, εγκεκριµένους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενώ διαθέτει πολιτική και διαδικασία 
ασφαλείας (security policy) η οποία προσδιορίζεται επαρκώς τόσο από στον εγκεκριµένο Κανονισµό Λειτουργίας όσο και στο Εγχειρίδιο 
Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, σε συνεργασία µε τον εξωτερικό ανάδοχο, προβλέπεται συγκεκριµένη διαδικασία για την διασφάλιση από τυχόν 
προβλήµατα στα συστήµατα του Οµίλου µέσω του εγκεκριµένου προγράµµατος Business Continuity  (περιλαµβάνεται off-site storage των 
κρίσιµων στοιχείων της Εταιρείας για την ανάκτηση της λειτουργικότητάς της σε άµεσο χρόνο).Τέλος, έχουν καθοριστεί συγκεκριµένα 
δικαιώµατα εισόδου (Access Rights) στα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα για όλους τους εργαζοµένους ανάλογα µε τη θέση και το ρόλο που 
κατέχουν, ενώ τηρείται επίσης και σχετικό αρχείο εισόδου (entry log) στα συστήµατα της Εταιρείας. 
 
γ) ∆ικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών αναφορών 
 
Ως µέρος των διαδικασιών σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, υφίστανται και λειτουργούν συγκεκριµένες δικλείδες 
ασφαλείας, οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση εργαλείων και µεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάσει των διεθνών πρακτικών. Οι βασικότερες 
περιοχές στις οποίες λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται µε την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών αναφορών και οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας είναι οι εξής: 

 
Οργάνωση – Κατανοµή Αρµοδιοτήτων 

• Η εκχώρηση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών τόσο στην ανώτερη ∆ιοίκηση της εταιρείας όσο και στα µεσαία και κατώτερα στελέχη 
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της, διασφαλίζει την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, µε παράλληλη διαφύλαξη του 
απαιτούµενου διαχωρισµού αρµοδιοτήτων (segregation of duties). 

• Κατάλληλη στελέχωση των οικονοµικών υπηρεσιών µε άτοµα που διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική γνώση και εµπειρία για τις 
αρµοδιότητες που τους ανατίθενται. 

 
∆ιαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης και σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων 

• Ύπαρξη ενιαίων πολιτικών και τρόπου παρακολούθησης των λογιστηρίων κοινοποιηµένων στις θυγατρικές του Οµίλου, οι οποίες 
περιέχουν ορισµούς, αρχές λογιστικής που χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, οδηγίες για την προετοιµασία 
των οικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών αναφορών, της ενοποίησης, κλπ. 

• Αυτόµατοι έλεγχοι και επαληθεύσεις που διενεργούνται µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων πληροφόρησης ενώ απαιτείται ειδική 
έγκριση λογιστικών χειρισµών µη επαναλαµβανόµενων συναλλαγών. 

 
∆ιαδικασίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων 

• Ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα, τα χρηµατικά διαθέσιµα - επιταγές και τα λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως ενδεικτικά η φυσική ασφάλεια ταµείου ή αποθηκών και η απογραφή και σύγκριση των 
καταµετρηµένων ποσοτήτων µε αυτές των λογιστικών βιβλίων. 

• Πρόγραµµα φυσικών απογραφών για την επιβεβαίωση των υπολοίπων των φυσικών  και  των  λογιστικών  αποθηκών   
 

Εγκριτικά όρια συναλλαγών 
• Ύπαρξη κανονισµού επιπέδων έγκρισης (Chart of Authorities), στον οποίο απεικονίζονται οι εκχωρηθείσες εξουσίες στα διάφορα 

στελέχη της εταιρείας για διενέργεια συγκεκριµένων συναλλαγών ή πράξεων (π.χ. πληρωµές, εισπράξεις, δικαιοπραξίες, κλπ) το οποίο 
έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας (πρ. ∆Σ 141 19-10-2011). 

 
 

5. Η Γενική Συνέλευση και τα ∆ικαιώµατα των Μετόχων 

 
Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες, η σύγκληση, η συµµετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των συµµετεχόντων, το Προεδρείο, η 
Ηµερησία ∆ιάταξη και η εν γένει λειτουργία της Γενικής  Συνέλευσης  των  µετόχων  της  Εταιρείας  περιγράφονται  στο  Καταστατικό  της 
Εταιρείας, όπως αυτό έχει επικαιροποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει (µε την ενσωµάτωση του 
Ν.3884/2010σχετικά µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας). 
 
α. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 
 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να  αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ν’ 
αποφαίνεται για όλα τα ζητήµατα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν. 
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση -ενδεικτικά- είναι αποκλειστικώς αρµόδια να αποφασίζει για: 
α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου 
β) την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών 
γ) την έγκριση ή µη των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας 
δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών 
ε) την συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας 
στ) την µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές 
ζ) την παράταση ή συντόµευση της διάρκειας της Εταιρείας 
η) την λύση της Εταιρείας και το διορισµό εκκαθαριστών  
θ) την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ι) την έγκριση της εκλογής των προσωρινών συµβούλων σε αντικατάσταση συµβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ’ άλλο τρόπο 
από το αξίωµά τους 
 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους µετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν. 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην 
περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της έδρας, τουλάχιστον µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη 
λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του ∆ήµου όπου βρίσκεται η έδρα του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο ή αν το 
ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόµο και το Καταστατικό απαιτούµενο ποσοστό. 
Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα 
δηµοσίευσης της πρόσκλησης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 
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Στην πρόσκληση των µετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα, όπου θα συνέλθει 
η Συνέλευση, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον 
τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην 
πραγµατοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ 
αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα της συνεδριάσεως που µαταιώθηκε 
αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα 
της αρχικής ηµερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το τµήµα το καταβεβληµένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 
Οι αποφάσεις  της  Γενικής  Συνελεύσεως  λαµβάνονται  µε απόλυτη  πλειοψηφία  των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή. 
Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν  
α) τη µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,  
β) τη µεταβολή της έδρας της Εταιρείας,  
γ) τη µεταβολή του σκοπού ή του αντικειµένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,  
δ) τη µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές,  
ε) την επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων,  
στ) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε εξαίρεση την αυξήση επιβαλλόµενη από διατάξεις νόµων, ή γενοµένη µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών  ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920,  
ζ) τη  µεταβολή του τρόπου  διαθέσεως  των κερδών,   
η) τη  συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας,  
θ) την παράταση ή µείωση της διαρκείας της Εταιρείας,   
ι) τη  διάλυση  της Εταιρείας,   
ια) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόµος ορίζει ότι για την λήψη  ορισµένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία 
της παραγράφου αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται 
ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή, όταν αυτός κωλύεται ο νόµιµος αναπληρωτής του, και 
ορίζει ως Γραµµατέα ένα από τους µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, µέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο 
κατάλογος των µετόχων, που δικαιούνται να µετάσχουν σ’ αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και 
το Γραµµατέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέµατα της ηµερησίας  διατάξεως. Η  ηµερησία διάταξη καταρτίζεται 
από το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο και περιλαµβάνει τις προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Συνέλευση καθώς και τις τυχόν προτάσεις των 
ελεγκτών ή των µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το 
Γραµµατέα της Συνελεύσεως. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται οκατάλογος  των µετόχων, που είναι παρόντες ή 
αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Μετά  από  αίτηση  µετόχου  ο  Πρόεδρος  της  Συνελεύσεως  οφείλει  να  καταχωρήσει  στα πρακτικά 
τη γνώµη του µετόχου που το ζήτησε. 
Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) µόνον µέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συµβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά 
της συνελεύσεως. 
 
∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους 
 
α. ∆ικαιώµατα συµµετοχής και ψήφου 
 
Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, εν σχέση προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, µόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
νόµο και το Καταστατικό. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 16 του 
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα.  
Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του Συστήµατος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η 
«Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας 
γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε 
τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την 
έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση 
σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης. 
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά 
την αντίστοιχη ηµεροµηνία καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω 
µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 
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Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε 
την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό   διάστηµα   που   
µεσολαβεί   ανάµεσα   στην   ηµεροµηνία   καταγραφής   και   στην ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων.   
Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3)  αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους 
τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός 
λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που 
εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να 
ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να 
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα  συµφέροντα  πλην των  συµφερόντων του αντιπροσωπευοµένου µετόχου. Κατά  την έννοια της παρούσας 
παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 
α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν, 
β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού 
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που 
ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον 
τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 
 
β. Λοιπά δικαιώµατα µετόχων 
 
∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονοµικών 
καταστάσεών της και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας. 
Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται 
να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 
σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το 
αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση 
της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς 
πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο 
χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 
Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται 
να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να 
γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική 
συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να  ζητήσουν  την  αναβολή  της  γενικής  συνέλευσης  
σύµφωνα  µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο 
εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας. 
Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη 
διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη ηµεροµηνία της 
Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην  αρχική  ή την αναθεωρηµένη  ηµερήσια διάταξη, αν η  σχετική 
αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, 
στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της 
Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλλει για µια µόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισµένα θέµατα από την Έκτακτη ή Τακτική 
Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν 
µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση 
της προηγούµενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων  δηµοσίευσης  της  πρόσκλησης  των  µετόχων,  σε  αυτή  δε  µπορούν  να 
µετάσχουν και νέοι µέτοχοι τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί 
στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να ανακοινώνει 
στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία 
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µε τα ίδια πρόσωπα. Επίσης µε αίτηση οιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει 
τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της Εταιρείας στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 
εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για 
αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των 
αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920. 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην 
Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική  Συνέλευση,  
πληροφορίες  σχετικά  µε  την  πορεία  των  εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί 
να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 
Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 
του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο 
επαρκή. 
 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για 
οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 
Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού  κεφαλαίου,  έχουν  το  δικαίωµα  να  ζητήσουν  
έλεγχο  της  Εταιρείας  από  το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 
Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο 
της Εταιρείας από το, κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται 
πιστευτό ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται 
όσες φορές η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
 
 

6. Σύνθεση & Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και Επιτροπών της Εταιρείας 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) 
 
Γενικά 
Το εκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 8 µέλη εκ των οποίων τα τέσσερα (4) µέλη είναι εκτελεστικά, τα 2 µέλη είναι µη εκτελεστικά 
και ανεξάρτητα, ενώ 2 µέλη είναι µη εκτελεστικά και εξαρτηµένα και η θητεία τους είναι τετραετής (4ετής), λήγουσα στις 30/06/2015. 
Αναλυτικά: 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Εκτλεστικό/  
µη εκτελεστικό Ανεξάρτητο/ -- 

Ηµεροµηνία 
ανάληψης 
καθηκόντων 

Λήξη 
θητείας 

Γεώργιος Κορρές Πρόεδρος ∆.Σ.  Εκτελεστικό µέλος --- 30/06/2011 30/06/2015 
∆ηµήτριος Βιδάκης ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος --- 30/06/2011 30/06/2015 
Χαράλαµπος Σταυρινουδάκης Μέλος Εκτελεστικό µέλος --- 12/09/2011 30/06/2015 
Γεώργιος Τενεδιώτης Μέλος Εκτελεστικό µέλος --- 30/06/2011 30/06/2015 
Πέτρος Κατσούλας  Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος --- 30/06/2011 30/06/2015 
Νικόλαος Σοφοκλέους  Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητος 30/06/2011 30/06/2015 
Περικλής Μαζαράκης  Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητος 30/06/2011 30/06/2015 
Χρήστος Γκλαβάνης  Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος --- 30/06/2011 30/06/2015 

 

 

 
Το ∆Σ συνεδρίασε δέκα  τρείς  (13) φορές µέσα στο έτος 2011 και στις συνεδριάσεις, αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, παρέστησαν µέλη 
αυτοπροσώπως. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Εταιρεία ως συλλογικό όργανο, λαµβάνοντας τις αποφάσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις τις αρχές Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, την κείµενη νοµοθεσία της Α.Ε., την χρηµατιστηριακή 
νοµοθεσία, τις κανονιστικές ρυθµίσεις του Χ.Α. και των εποπτικών αρχών. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποκτούν κάθε σχετική 
πληροφορία σε σχέση µε την λειτουργία της Εταιρείας. Πρέπει να ενεργούν µε καλή πίστη µε κύριο άξονα το συµφέρον της Εταιρείας και των 
Μετόχων της 
 
Ρόλοι και αρµοδιότητες του ∆Σ 
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Το ∆Σ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, 
εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Η σύνθεση και οι ιδιότητες των µελών του ∆Σ καθορίζονται από τον Νόµο 
και το Καταστατικό της Εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του ∆Σ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της 
µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος. 
Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, το ∆Σ µπορεί να εκχωρεί µέρος των αρµοδιοτήτων του, 
εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση,   διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της 
Εταιρείας στον Πρόεδρο του ∆Σ, στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σε ένα ή περισσότερα  µέλη  (εκτελεστικά  µέλη  και  µη),  στους  ∆ιευθυντές ή σε 
υπαλλήλους της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆Σ και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ∆Σ αρµοδιότητές του, απαγορεύεται να 
επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆Σ  και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί 
αρµοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του ∆Σ τα ίδια συµφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από 
συναλλαγές  της Εταιρείας που εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της Εταιρείας ή 
συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρ. 42 (ε), παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. 
 
Εκλογή και εκλογιµότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).  
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα πλήρως ικανά προς δικαιοπραξία. Επιγενόµενη µείωση της δικαιοπρακτικής 
ικανότητας εκλεγέντος Μέλους συνεπιφέρει και την ανικανότητα του να ασκεί διοίκηση της εταιρείας και ως εκ τούτου να είναι Μέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας. 
∆εν δύναται να είναι Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

 βουλευτές 
 εισαγγελείς, δικαστές, πάρεδροι, ειρηνοδίκες, γραµµατείς των δικαστηρίων 
 δηµόσιοι υπάλληλοι 
 χρηµατιστές, που δε δύνανται να ασκούν αντιπροσωπεία ανώνυµης εταιρίας, της οποίας οι µετοχές έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο 

 
Ανάκληση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Η ανάκληση, και στην περίπτωση που δεν δηλώνεται 
ρητά, µπορεί να προκύπτει έµµεσα µε το διορισµό από τη Γενική Συνέλευση νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του πρώτου. 
Η ανάκληση µπορεί να γίνει από Τακτική ή από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  
Σε περίπτωση ανάκλησης Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν συνεπάγεται δικαίωµα αποζηµίωσης από την πλευρά του εν λόγω Μέλους. 
Η ανάκληση των Μελών δεν είναι δυνατόν να επιφέρει συνέπειες, ως προς τη λήξη τυχόν σχέσης των Μελών µε την εταιρία, η οποία στηρίζεται 
σε χωριστή σύµβαση εργασίας ή µίσθωσης υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, εάν η ανάκληση συνοδεύεται από ενδεχόµενη καταγγελία της σχετικής 
σύµβασης εργασίας, οι ανακληθέντες σύµβουλοι δύνανται να απαιτήσουν αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του εργατικού δικαίου. 
Η ανάκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεπιφέρει την αυτοδίκαια ανάκληση και του Μέλους ή των Μελών ή των τρίτων, στους οποίους έχει 
ανατεθεί, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ολική ή µερική διοίκηση ή εκπροσώπηση της εταιρίας.  
 
Παραίτηση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µπορούν να παραιτηθούν ελεύθερα από το αξίωµά τους. Η παραίτηση επέρχεται µόλις 
γνωστοποιηθεί στην εταιρία.  
Η γνωστοποίηση στην εταιρία λαµβάνει χώρα µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
Αντικατάσταση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Την κένωση της θέσης (λόγω παραίτησης ή θανάτου) Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί η εκλογή αντικαταστάτη από το ίδιο το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
Η εκλογή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, που θα συνέλθει µελλοντικώς. 
Αν δεν επικυρωθεί η εκλογή του αντικαταστάτη Μέλους από τη Γενική Συνέλευση, τότε αυτή εκλέγει άλλο πρόσωπο για την κενωθείσα θέση, 
αλλά οι πράξεις που διενήργησε µέχρι την Γενική Συνέλευση ο αντικαταστάτης, είναι έγκυρες. 
 
Εξουσίες και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την εταιρία ως συλλογικό όργανο, λαµβάνοντας τις αποφάσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι αρµόδιο για την εκπροσώπησή της, δικαστικώς και εξωδίκως. Όλα τα µέλη του έχουν από µία ψήφο 
και όλα ευθύνονται για τις αποφάσεις που λαµβάνονται.  
Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκούνται µέσα στο καθορισµένο από το νόµο ή το καταστατικό πλαίσιο σύµφωνα µε την 
κυριαρχική κρίση του. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και είναι επιφορτισµένο µε τις κατωτέρω αρµοδιότητες: 

 Απόφαση για κάθε πράξη αφορούσα την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του 
σκοπού της. 

 ∆ιατύπωση προτάσεων διανοµής κερδών και κράτησης των απαραίτητων, για την λειτουργία και βιωσιµότητα της εταιρείας, 
αποθεµατικών. 
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 Έγκριση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης. 
 Έγκριση ειδικών εκθέσεων των εξαµηνιαίων και των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας. 
 Σύνταξη έκθεσης πεπραγµένων για κάθε διαχειριστική χρήση.                        
 Τήρηση των απόρρητων και εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία. 
 Έγκριση του οργανογράµµατος της εταιρείας. 
 Έγκριση  εσωτερικού κανονισµού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. 
 ∆ιορισµός του εσωτερικού ελεγκτή. 
 Λήψη περιοδικών αναφορών του εσωτερικού έλεγχου. 
 Στρατηγικός σχεδιασµός της επιχειρηµατικής πολιτικής της εταιρίας . 
 ∆ιασφάλιση της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης και κερδοφορίας της εταιρίας. 
 Ενίσχυση της οικονοµικής αξίας και αποδοτικότητας της εταιρίας και των µετόχων. 
 Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ. 
 Παροχή εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης της εταιρίας, έκδοσης, οπισθογράφησης και εξόφλησης επιταγών, ίδιων ή τρίτων. 
 Έγκριση προσλήψεων ανώτερων και ανώτατων στελεχών και έγκριση τυχόν συµβάσεων ορισµένου χρόνου. 
 Πλήρη κατανόηση από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ειδικών διατάξεων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
 Έγκριση σηµαντικών συµφωνιών που αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

 
 
Υποχρεώσεις – Καθήκοντα των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του είναι η επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της εταιρίας και προάσπιση 
του γενικού εταιρικού συµφέροντος.  
Λόγω της αυξηµένης διασποράς του µετοχικού κεφαλαίου στο επενδυτικό κοινό επιβάλλεται η προστασία της µειοψηφίας και η απαλλαγή των 
αποφάσεών του ∆.Σ. από οποιαδήποτε άλλη σκοπιµότητα πέραν του συµφέροντος της εταιρίας.  
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να επιδιώκουν µόνο τη βραχυπρόθεσµη ενίσχυση της χρηµατιστηριακής αξίας της µετοχής της 
και απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να επιδιώκουν συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρίας. 
Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσµα του. Επίσης, 
ευθύνεται αν ο ισολογισµός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγµατική κατάσταση της εταιρίας. 
Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. 
Απαγορεύεται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να διενεργούν κατά επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, είτε για λογαριασµό 
τους είτε για λογαριασµό τρίτων πράξεις που εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρίας. Όταν προκύψει τέτοιο θέµα, θα πρέπει να συγκαλείται 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρµόδια να δώσει εκ των προτέρων την εν λόγω άδεια. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω 
απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση από τα Μέλη που διενήργησαν την παράβαση ή να απαιτήσει η ωφέλεια να περιέλθει 
σε αυτήν.  
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εµπίπτουν στα 
καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της εταιρίας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων (κατά την 
έννοια του άρθ.42ε, παρ.5, του Ν.2190/20) που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε 
αυτήν επιχειρήσεις. 
 
Συνεδριάσεις του ∆.Σ. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρίας, και εκτάκτως όταν απαιτείται από 
τις περιστάσεις. 
Η σύγκληση και η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται είτε στην έδρα είτε σε υποκατάστηµα της εταιρίας. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα µισά Μέλη αυτού και 
ένας ακόµη.  
Επιτρέπεται κάθε Μέλος να αντιπροσωπεύει στη συνεδρίαση µόνο ένα άλλο Μέλος. Η πληρεξουσιότητα για αντιπροσώπευση µπορεί να δοθεί µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, απλό έγγραφο ή απλό φαξ. Η αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν µπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που 
δεν είναι Μέλη αυτού.  
Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόµος οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
και αντιπροσωπευοµένων Μελών. 
Για τη συνεδρίαση ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες: 

• Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.  

• Στην πρόσκληση αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης (διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο 
εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού  και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων). 

• Εξετάζεται η ύπαρξη απαρτίας.  
• Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.  
• Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο µητρώο 
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ανωνύµων εταιριών όπως εκλογής νέων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συγκρότησης σε σώµα του ∆.Σ. κλπ.,  υποβάλλονται στο 
υπουργείο εµπορίου εντός είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίασή του ως και ο Νόµος προβλέπει. 

 
 
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Οι αµοιβές που καταβάλλονται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες είναι δυνατόν να παρέχονται αµιγείς ή συνδυασµένες, 
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Αµοιβή επί των κερδών 
• Αµοιβή παραστάσεων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Αµοιβή για υπηρεσίες ∆ιοικητικών Συµβούλων 
• Αµοιβή βάσει ειδικής σχέσης µισθώσεως εργασίας. 

∆άνεια της εταιρείας προς Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε συγγενείς αυτών µέχρι και του τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή σε 
συζύγους αυτών όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους 
απαγορεύεται απολύτως. 
Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν εξαρτηµένες εταιρείες στις οποίες είναι µέλος η εταιρία. Εταιρία 
χαρακτηρίζεται ως εξαρτηµένη άλλης (κύριας), όταν οι µετοχές που εκπροσωπούν περισσότερο από το ½ του καταβληµένου κεφαλαίου της, 
ανήκουν στην κυριότητα αυτής (κύριας).  
 
Αµοιβή επί των κερδών 
Τα Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ανάλογα µε το χρόνο 
συµµετοχής στη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και το οικονοµικό αποτέλεσµα των εργασιών της εταιρίας, δικαιούνται να 
λάβουν ως αµοιβή ποσοστό επί των ετήσιων καθαρών κερδών της εταιρίας.  
Ο υπολογισµός αµοιβής επί των κερδών της χρήσης προϋποθέτει σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το δικαίωµα του µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η µη 
έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των ανωτέρω αµοιβών, συνιστά µη έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.  
Κάθε αµοιβή που χορηγείται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τα κέρδη, θα λαµβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που 
αποµένει µετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεµατικό και του πρώτου µερίσµατος ίσου τουλάχιστον προς το 6% επί του 
καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου (άρθ.24, Ν.2190/20).  
Oι ανωτέρω αµοιβές δεν υπόκεινται σε δικαστικό περιορισµό. 
 
Αµοιβή παραστάσεων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που συµµετέχουν στις συνεδριάσεις τους ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
δικαιούνται να λάβουν αµοιβή για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν (κατά 
ποσό και δικαιούχο) από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας. 
Η καταβολή των αµοιβών αυτών προϋποθέτει να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το δικαίωµα  του µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ 
τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις 
επιστρέψουν στην εταιρία. 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η σύνοδός της.  
Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 
Οι ανωτέρω αµοιβές µπορούν παρέχονται και στις χρήσεις στις οποίες η εταιρία δεν έχει κέρδη.  
 
Αµοιβή για υπηρεσίες ∆ιοικητικών Συµβούλων  
Εκτελεστικά Μέλη 
Τα Εκτελεστικά Μέλη της εταιρείες υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται αµοιβή για τις υπηρεσίες 
της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας.  
Η καταβολή των αµοιβών αυτών προϋποθέτει να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το δικαίωµα του µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ 
τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις 
επιστρέψουν στην εταιρία. 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η σύνοδός της.  
Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 
 
Μη Εκτελεστικά Μέλη 
Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα οποία, στα πλαίσια εφαρµογής του Ν.3016/02 ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, υπό την 
αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται αµοιβή για την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων. 
Η αµοιβές αυτές θα είναι ανάλογες µε το χρόνο που διαθέτουν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και το ύψος αυτής θα προκαθορίζεται 
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µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το δικαίωµα των Μη Εκτελεστικών Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές 
θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση των αµοιβών αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που η 
Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις επιστρέψουν στην εταιρία. 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η σύνοδός της.  
Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 
Το σύνολο των αµοιβών και τυχόν αποζηµιώσεων των µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. αναφέρονται ιδιαίτερα στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
εταιρείας.   
 
Αµοιβή βάσει ειδικής σχέσης εργασίας ή εντολής  
Τα Εκτελεστικά Μέλη της εταιρείες δύνανται να παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες επιπλέον αυτών που παρέχουν ως ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι.  
Για τις εν λόγω αµοιβές πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

- Να συναφθεί ειδική σύµβαση µισθώσεως εργασίας ή εντολής µεταξύ εταιρίας και µέλους ή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
- Πριν συναφθεί η σύµβαση απαιτείται συναίνεση της Γενική Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) για την κατάρτιση της ανωτέρω 

συµβάσεως. Οι ουσιώδεις όροι της συµβάσεως (µεταξύ των οποίων και η αµοιβή/ µισθός του συµβούλου) πρέπει να τεθούν υπόψη της 
Γενικής Συνελεύσεως και να εγκριθούν από αυτήν (κατά τη συνήθη απαρτία). 

- Κατά τη λήψη της συναίνεσης της Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να αντιταχθούν µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του 
µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. 

 
Πρόεδρος ∆Σ 
 
Ο Πρόεδρος του ∆Σ εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των ∆ικαστηρίων και κάθε Αρχής, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆Σ και 
ενεργεί κάθε πράξη αρµοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόµο, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. 

 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.  Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της 
Εταιρείας και διευθύνει το έργο τους. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, των Κανονισµών και Αποφάσεων του ∆Σ που διέπουν τη 
λειτουργία της Εταιρείας, λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις, υποβάλλει στο ∆Σ  της  Εταιρείας  τις  προτάσεις  και  εισηγήσεις  που  
απαιτούνται  για  την  υλοποίηση  των σκοπών της Εταιρείας. 
 
Τα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆Σ παρατίθενται στο Παράρτηµα της παρούσας έκθεσης. 
 
Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων και αποτελείται από τρία (3) µη εκτελεστικά 
µέλη  

A/A Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
Ηµεροµηνία 
ανάληψης 
καθηκόντων 

1  Πέτρος Κατσούλας Μέλος ∆.Σ. - Εξαρτηµένο - Μη 
Εκτελεστικό µέλος 

30/06/2011 

2  Νικόλαος Σοφοκλέους Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη 
Εκτελεστικό µέλος 

30/06/2011 

3  Περικλής Μαζαράκης Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη 
Εκτελεστικό µέλος 

30/06/2011 

 

Πραγµατοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις εντός του 2011 και παρέστησαν όλα τα µέλη της. 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 

• Να επιβλέπει τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής παρακολούθησης και την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και 
να εξετάζει τα βασικά σηµεία των οικονοµικών καταστάσεων που εµπεριέχουν σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις από πλευράς 
∆ιοίκησης. 

• Να παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της 
Εταιρείας. 

• Να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 
• Να επιβλέπει την πορεία του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

• Να παρακολουθεί τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ύπαρξη και τη διατήρηση της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του 
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τακτικού ελεγκτή και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πιθανές επιπρόσθετες µη ελεγκτικές παρεχόµενες υπηρεσίες από αυτόν. 
 
Σηµειώνεται ότι πρόκειται να πραγµατοποιηθεί επαναξιολόγηση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου στα πλαίσια της σύνταξης του Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας µας. 
 

7. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις 

δηµόσιες προσφορές εξαγοράς. 

 
Η γνωστοποίηση των απαιτούµενων πληροφοριών κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές 
εξαγοράς έχει ως κάτωθι, 
 

• ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2011, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ  € 5.245.500  διαιρούµενο σε 13.450.000 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,39 έκαστη. 
 

Μέτοχος 
Αριθµός 
Μετοχών % 

Αριθµός 
∆ικαιωµάτων ψήφου 

(άµεσα) 
Αριθµός ∆ικαιωµάτων 
ψήφου (Έµµεσα)* % 

Κορρές Γεώργιος του 
Νικολάου 4.656.025 34,6 4.656.025 1.260.750 43,99 

Arneta Ltd 1.900.000 14,1 1.900.000 - 14,13 

Damma Holdings S.A. 695.229 5,2 695.229 - 5,17 

Μέτοχοι  < του 5% 6.198.746 46,1 4.937.996 - 36,71 

Σύνολο 13.450.000 100 12.189.250 1.260.750 100 
 
*Οι αριθµοί που τίθενται στη συγκεκριµένη στήλη, απεικονίζουν τα δικαιώµατα ψήφου που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ότι ασκούνται 
µέσω πληρεξουσίων. 
 
Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες µετοχών. Τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις µετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920. 
 

• Περιορισµοί στη µεταβίβαση τίτλων και συµφωνίες µεταξύ µετόχων 
∆εν υπάρχουν περιορισµοί στο δικαίωµα µεταβίβασης µετοχών της Εταιρείας που να είναι γνωστοί σε αυτήν.  

• Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας 
κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

Οι µόνες συµφωνίες στις οποίες υπάρχει αναφορά πρόωρης λύσης τους είναι: 
1) Στην «Συµφωνία χρήσης σήµατος» που έχει υπογραφεί µεταξύ της ΚΟΡΡΕΣ και της Johnson & Johnson. Συγκεκριµένα προβλέπεται στην 
σύµβαση η δυνατότητα πρόωρης άσκησης του δικαιώµατος αγοράς των σηµάτων για τις αγορές της Βόρειας και Λατινικής Αµερικής σε 
περίπτωση που ο βασικός µέτοχος παύσει να ορίζει την διοίκηση της εταιρείας.   
2) Στο κοινοπρακτικό οµολογιακό ∆άνειο ύψους € 27.500 χιλ. που έχει συνάψει η εταιρεία στις 09/10/09 όπου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται ως γεγονότα καταγγελίας οι παρακάτω περιπτώσεις:  
α) εάν ο Εγγυητής και βασικός µέτοχος παύσει αµέσως ή εµµέσως να ασκεί την πραγµατική διοίκηση του Εκδότη καθ’ όλη την ∆ιάρκεια του 
∆ανείου   
β) εάν ο Εγγυητής και βασικός µέτοχος παύσει για οιονδήποτε λόγο να έχει  και να ασκεί  καθ’ όλη την διάρκεια του δανείου,  δικαιώµατα 
ψήφου επί µετοχών  του Εκδότη που να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) επί του εκάστοτε 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη 
 

• Τίτλοι που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  

• Οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 
Την 28  Μαρτίου 2012, οι µέτοχοι,  κος Γεώργιος Κορρές, Arneta Ltd και Damma Holdings S.A. κατείχαν αντίστοιχα ποσοστό 34,62%, 14,13% 
και 5,2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
∆εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι, που να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. και 
τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρεία.  

• Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 
∆εν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή 
αριθµού ψήφων, προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά 
δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων) 

• Κανόνες αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
∆εν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα 
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• Ειδικές εξουσίες µελών ∆Σ 
∆εν υφίσταται ειδικές εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε έκδοση  ή την επαναγορά µετοχών 
Αναλυτικότερα τα ζητήµατα σχετικά µε πληροφοριακά στοιχεία του αρ. 10 παρ. 1 γ, δ, στ της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς και ειδικότερα για τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες 
συµµετοχές, τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωµάτων, τους 
περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στην ενότητα «(ζ) Πληροφορίες βάσει του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 
3556/2007.» της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας 
 
 
 
Παράρτηµα 
1) Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα µελών ∆Σ και Επιτροπής Ελέγχου 
 
Γεώργιος Κορρές του Νικολάου, Πρόεδρος ∆.Σ., Εκτελεστικό 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και σπούδασε Φαρµακευτική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το 1989 ξεκίνησε τη συνεργασία του µε το πρώτο 
Οµοιοπαθητικό φαρµακείο της Ελλάδας (Φαρµακείο Τζιβανίδη), το οποίο ανέλαβε πλήρως το 1992. Τέσσερα χρόνια αργότερα ίδρυσε την Κορρές 
Φυσικά Προϊόντα. Ο Γιώργος Κορρές έχει διατελέσει γραµµατέας της Ελληνικής Εταιρείας Οµοιοπαθητικών Φαρµακοποιών, ιδρυτικό µέλος της 
Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρµακολογίας και ενεργό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αρωµατοθεραπείας - Φυτοθεραπείας. 
 
∆ηµήτρης Βιδάκης του Ιωσήφ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό 
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Μαθηµατικός στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, αποκτώντας, στη συνέχεια, Msc από το Imperial College του 
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και αργότερα MBΑ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του καριέρα το 1989 και, µέχρι σήµερα, έχει εργαστεί σε επτά 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, αποκοµίζοντας πολύπλευρη εµπειρία µέσα από θέσεις υψηλής ευθύνης. Έρχεται στον Όµιλο ΚΟΡΡΕΣ από την 
Coca-Cola Hellenic, όπου από το 2006 κατείχε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, τη θέση 
του Προέδρου των εταιρειών Τσακίρης και ΕΛΧΥΜ. Πριν από την Coca-Cola Hellenic, διετέλεσε υψηλόβαθµο στέλεχος της Unilever για 15 χρόνια. 
Έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και αναγνωρίσεις στην επαγγελµατική του πορεία, µεταξύ των οποίων και το βραβείο του Manager of the Year 
2009 από την Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων. 
 
Χαράλαµπος Σταυρινουδάκης του Αλέξανδρου , Μέλος ∆.Σ., Εκτελεστικό 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος ΜΒΑ από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και το Erasmus University of Rotterdam .Ο κ. Σταυρινουδάκης διαθέτει 17ετή εµπειρία σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην Οικονοµική 
∆ιεύθυνση Πολυεθνικών και Ελληνικών εταιριών. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στην Shell Hellas και σύντοµα ανέλαβε την θέση 
του Planning & MIS Manager για να συνεχίσει στην Shell International στο Λονδίνο στην κεντρική οµάδα των Ευρωπαϊκών Εξαγορών και στη 
συνέχεια στο Global Shell Treasury Centre. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ανέλαβε την θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή στον όµιλο 
ΜΑΪΛΛΗ και στην συνέχεια την θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Οµίλου. Στην συνέχεια διετέλεσε 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής στον Όµιλο της SingularLogic, στον Όµιλο της Νεοχηµικής, και στο Youtravel.com Group. 
 
 
Γεώργιος Τενεδιώτης του Βασιλείου, Γραµµατέας ∆Σ & Νοµικός Σύµβουλος, Εκτελεστικό 
 Γεννήθηκε το 1965 και είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στο ∆ιεθνές 
Ευρωπαϊκό και  Εµπορικό ∆ίκαιο (LL.M. in Ιnternational European and Commercial Law, University of Kent at Canterbury, UK) καθώς και του 
µεταπτυχιακού διπλώµατος Msc in Business for Lawyers του Athens Laboratory of Business Administration (ALBA). Ασχολείται κατά κύριο λόγο µε 
θέµατα ∆ικαίου των επιχειρήσεων. Εργάζεται στην εταιρεία ως Νοµικός Σύµβουλος από την ίδρυσή της (1996). 
 
Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνα, Μέλος ∆.Σ., Μη Εκτελεστικό 
Γεννήθηκε το 1966 και είναι πτυχιούχος του τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1988) και κάτοχος Μ.Sc. in Software 
Engineering και MBA (Masters in Business Administration) του Aston University, Birmingham, UK (1990 και 1993 αντίστοιχα). Από τον Ιούλιο του 
1993 ως τον Οκτώβριο του 1996 εργάστηκε στο τµήµα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Barclays (BZW) στην Αθήνα. Από τον Οκτώβριο του 
1996 ως τον ∆εκέµβριο του 1997 εργάστηκε στην BZW στο Λονδίνο στο τµήµα µετόχων. Από το 1998 εργάζεται στο τµήµα µετοχών του τοµέα 
επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Credit Suisse στο Λονδίνο όπου από το 2001 είναι υπεύθυνος ανάλυσης ελληνικών εταιρειών.  
 
Χρήστος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ., Μη Εκτελεστικό  
Γεννήθηκε το 1953 και είναι απόφοιτος του Τµήµατος Οικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Hull της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει πολυετή 
εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου και σε ειδικές εργασίες ελέγχου και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, εξαγορών – συγχωνεύσεων, και 
έναρξη εταιρειών τόσο σε εθνικό όσο και σε πολυεθνικό επίπεδο, κυρίως στους κλάδους ενέργειας, βιοµηχανίας, ναυτιλίας και τηλεπικοινωνιών. 
Συγκεκριµένα εργάσθηκε από το 1974 έως το 1981 στην  Coopers & Lybrand, από το 1981 έως το 1987 στην Ernst & Whinney, ως partner, από 
το 1987 έως 2008 ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην Εrnst & Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης (9 χώρες) και από το 2008 έως 
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το 2011 τη θέση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην Εrnst & Young Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (19 χώρες). Είναι 
µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας. Από το 2011 κατέχει τη 
θέση του Πρόεδρου Επιτροπής Ελέγχου στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής  Σταθερότητας. 
 
Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλή, Μέλος ∆.Σ., Ανεξάρτητο /, Μη Εκτελεστικό 
Γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το 1956.  Έλαβε BBA & MBA από το πανεπιστήµιο A&M του Texas. Είχε 15ετή συνεργασία µε την Procter & 
Gamble, όπου διετέλεσε Associate Marketing Director στις αγορές της Αραβικής Χερσονήσου και της Μεγάλης Βρετανίας και στην συνέχεια 
Marketing Director στην Ελλάδα.Από το 1996 και για 10 χρόνια εργάστηκε στην Βarilla. Ανέλαβε υπευθυνότητες ∆ιευθύνοντος Συµβούλου (CEO) 
για την Misko στην Ελλάδα, τη Barilla στη Βόρειο Αµερική καθώς και την Kamps στη Γερµανία. Από 1/3/2008 έχει αναλάβει καθήκοντα Προέδρου 
και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Vodafone Ελλάδος.  
 
Περικλής Μαζαράκης, Μέλος ∆.Σ., Ανεξάρτητο /, Μη Εκτελεστικό 
Ο κ. Μαζαράκης  εργάζεται από το 2007 στην Cerberus Capital, εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου (Private Equity) στην Νέα Υόρκη ενώ 
παλαιότερα κατείχε τις θέσεις του ∆ιευθυντή Μάρκετινγκ στη Yum brands διεθνώς (Pizza Hut, KFC, Taco Bell)  και του ∆ιευθυντή λειτουργίας 
1,100 καταστηµάτων στην Λατινική Αµερική και Καραϊβική. Επιπλέον εργάστηκε και ως ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ και business development στον 
κλάδο φαρµάκων στην Bristol Myers και στη θέση συµβούλου  διοίκησης στην  McKinsey & Company. Είναι πτυχιούχος του University of 
Pennsylvania (Wharton School) και κάτοχος MBA του Stanford University. 
 
 
 
Μεταµόρφωση, 28 Μαρτίου  2012 
 
«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο». 
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Γ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  ΚΟΡΡΕΣ 
Α.Ε – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 
οικονοµικής θέσης  της 31 ∆εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων 
χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών 
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε – ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική τους 
επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του 
άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

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

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 
ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς                                                        Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012                 
Ανώνυµη Ελεγκτική εταιρεία                                                 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Λ. Κηφισίας 268,                                                                             
153 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113    
                                                                                               Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 
                                                                                                     ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 
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∆) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2011 

 

Κατάσταση οικονοµικής θέσης 

Η κατάσταση Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς 1/1 - 31/12/2011 και η αντίστοιχη της συγκρίσιµης χρήσης  
1/1 – 31/12/2010 έχει ως εξής: 
 

    Ο Όµιλος 
          

  Σηµειώσεις 31/12/11 31/12/10 31/12/09 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6 21.307.677 21.999.391 21.103.990 
Άύλα στοιχεία ενεργητικού 7 7.891.838 6.465.872 4.847.896 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8 0 0 0 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 9 636.129 2.900.050 2.315.731 
Χρηµατοοικ.στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 10 374.160 748.320 819.410 
Υπεραξία επιχείρησης 11 9.102.789 9.102.789 9.102.789 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 18 1.011.170 1.113.293 1.084.442 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 133.554 109.068 147.918 
  40.457.317 42.438.782 39.422.176 
Κυκλοφορούν ενεργητικό         
Αποθέµατα 13 18.638.144 15.881.777 20.512.616 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 14 20.279.083 24.537.600 28.692.493 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 11.422.761 4.649.925 3.402.018 
  50.339.988 45.069.302 52.607.127 
          
Σύνολο ενεργητικού 90.797.305 87.508.084 92.029.303 
          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια κεφάλαια         
Μετοχικό κεφάλαιο 16 5.245.500 4.504.500 4.504.500 
Υπέρ το άρτιο 16 16.336.071 7.882.538 7.882.538 
Αποθεµατικά κεφάλαια 17 1.208.878 1.544.928 1.459.988 
Αποτελέσµατα σε νέο   4.889.982 8.248.720 7.680.924 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους          
ιδιοκτήτες της µητρικής   27.680.431 22.180.686 21.527.950 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές   -136.017 58.103 5.017.927 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   27.544.414 22.238.789 26.545.877 
          
Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 1.079.232 1.059.701 728.844 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 19 616.685 557.122 482.577 
∆ανειακές υποχρεώσεις 20 25.862.237 32.041.009 34.518.351 
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων   27.558.154 33.657.833 35.729.772 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 18.909.824 20.202.014 22.202.301 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 22 57.298 81.135 2.104.666 
∆ανειακές υποχρεώσεις 20 16.727.614 11.328.314 5.446.688 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   35.694.737 31.611.463 29.753.654 
Σύνολο υποχρεώσεων   63.252.890 65.269.296 65.483.426 
          
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 90.797.305 87.508.084 92.029.303 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  36 - 84  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Η κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της Εταιρείας κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς 1/1 - 31/12/2011 και η αντίστοιχη της συγκρίσιµης χρήσης 
1/1 – 31/12/2010 έχει ως εξής: 
 

    Η Εταιρεία 
          

  Σηµειώσεις 31/12/11 31/12/10 31/12/09 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6 20.772.450 21.597.227 20.044.842 
Άύλα στοιχεία ενεργητικού 7 7.994.444 6.557.141 4.828.420 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8 12.372.555 12.408.555 13.410.555 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 9 648.326 3.349.347 2.420.640 
Χρηµατοοικ.στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 10 374.160 748.320 819.410 
Υπεραξία επιχείρησης 11 0 0 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 18 0 0 0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 88.693 91.086 177.774 
  42.250.627 44.751.677 41.701.641 
Κυκλοφορούν ενεργητικό         
Αποθέµατα 13 16.368.370 13.230.963 13.554.656 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 14 19.950.496 24.378.217 28.223.423 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 10.798.130 3.945.390 1.392.434 
  47.116.996 41.554.570 43.170.513 
          
Σύνολο ενεργητικού 89.367.623 86.306.247 84.872.154 
          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια κεφάλαια         
Μετοχικό κεφάλαιο 16 5.245.500 4.504.500 4.504.500 
Υπέρ το άρτιο 16 16.336.071 7.882.538 7.882.538 
Αποθεµατικά κεφάλαια 17 1.225.780 1.525.108 1.459.988 
Αποτελέσµατα σε νέο   5.260.803 9.364.070 8.201.225 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους          
ιδιοκτήτες της µητρικής   28.068.154 23.276.216 22.048.251 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές   0 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   28.068.154 23.276.216 22.048.251 
          
Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 1.073.248 1.186.639 742.800 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 19 590.053 530.490 454.512 
∆ανειακές υποχρεώσεις 20 25.862.237 32.041.009 34.518.351 
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων   27.525.538 33.758.138 35.715.663 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 17.046.317 17.943.579 19.615.009 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 22 0 0 2.046.582 
∆ανειακές υποχρεώσεις 20 16.727.614 11.328.314 5.446.650 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   33.773.931 29.271.893 27.108.241 
Σύνολο υποχρεώσεων   61.299.469 63.030.031 62.823.904 
          
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 89.367.623 86.306.247 84.872.154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  36 - 84  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων  

Η Κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2011 και η αντίστοιχη της συγκρίσιµης 
χρήσης 1/1 – 31/12/2010 έχει ως εξής: 
 

    Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 
             

  Σηµειώσεις 1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10   

1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Πωλήσεις 23 42.679.754 44.114.726   38.981.668 38.261.131 
Κόστος Πωληθέντων 24 -17.016.983 -18.038.186   -15.981.054 -16.561.382 
Μεικτό Κέρδος   25.662.771 26.076.539   23.000.614 21.699.750 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 25 -916.134 -637.209   -916.134 -637.209 
Έξοδα διάθεσης 26 -21.386.135 -20.582.215   -19.134.728 -15.375.154 
Έξοδα διοίκησης 27 -4.779.058 -4.486.892   -4.606.432 -4.264.605 
Λοιπά έσοδα / έξοδα  28 2.929.149 4.903.855   2.871.486 4.470.170 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων   1.510.595 5.274.079   1.214.805 5.892.952 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα 29 -2.481.713 -2.126.276   -2.482.623 -2.113.145 
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 30 -2.331.899 -453.313   -2.874.008 -73.349 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων   -3.303.017 2.694.490   -4.141.825 3.706.458 
Φόρος εισοδήµατος 31 -220.562 -1.126.577   38.558 -1.266.621 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης   -3.523.579 1.567.913   -4.103.267 2.439.838 
              
              
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης αποδιδόµενα 
σε:             
Ιδιοκτήτες της µητρικής    -3.358.737 1.853.274   -4.103.267 2.439.838 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές    -164.842 -285.361   - - 
    -3.523.579 1.567.913   -4.103.267 2.439.838 
Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή              
Βασικά και µειωµένα 32 -0,2733 0,1605   -0,3339 0,2112 
              
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  36 - 84  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος    

Η Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2011 και η αντίστοιχη της 
συγκρίσιµης χρήσης 1/1 – 31/12/2010 έχει ως εξής: 
 

    Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
            

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

            
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης -3.523.579 1.567.913 -4.103.267 2.439.838 
Αποτέλεσµα από αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 10 -374.160 -71.090 -374.160 -71.090 
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου    -305.467 0 -305.467 0 
Συν/κές διαφορές µετατροπής οικ.καταστάσεων από το 
νόµισµα λειτουργίας στο νόµισµα παρουσίασης   -45.902 -38.745 0 0 
Φόρος εισοδήµατος επί των λοιπών συνολικών εσόδων   84.012 21.967 74.832 14.218 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων   -641.517 -87.869 -604.795 -56.872 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης -4.165.096 1.480.045 -4.708.062 2.382.965 
            
            
            
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης αποδιδόµενα σε:           
Ιδιοκτήτες της µητρικής    -4.000.254 1.807.736 -4.708.062 2.382.965 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές    -164.842 -327.691 - - 
    -4.165.096 1.480.045 -4.708.062 2.382.965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  36 - 84  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση των ταµειακών ροών 

Οι ταµειακές ροές του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2011 και οι αντίστοιχες της συγκρίσηµης χρήσης 1/1 – 
31/12/2010 έχουν ως εξής: 
 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
          

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Λειτουργικές δραστηριότητες         
Κέρδη προ φόρων -3.303.017 2.694.490 -4.141.825 3.706.458 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:         
Αποσβέσεις 6.112.131 3.072.439 5.991.418 2.873.754 
Προβλέψεις 823.145 -382.365 723.145 -513.542 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -50.816 0 0 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 2.995.146 521.406 2.614.433 31.425 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.066.313 2.154.113 3.066.313 2.154.113 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  
  

  
  

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -3.897.051 2.021.107 -3.355.268 1.313.213 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4.145.806 3.010.366 3.984.393 3.535.807 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.180.112 -1.659.263 -455.640 -2.155.686 
Μείον:         
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.705.813 -2.045.113 -2.705.813 -2.045.113 
Καταβεβληµένοι φόροι -606.385 -2.448.838 -441.622 -2.372.642 
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 5.450.163 6.887.526 5.279.533 6.527.785 

          
Επενδυτικές δραστηριότητες          

Πώληση θυγατρικής ή συγγενούς επιχείρησης  21.600 0 21.600 0 

∆ιαθέσιµα απωλεσθείσας θυγατρικής εταιρείας  -8.095 -1.496.411 0 0 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
-6.882.047 -6.052.458 -6.639.608 -5.874.733 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 35.665 22.578 35.665 13.193 
Τόκοι εισπραχθέντες 100.989 41.924 100.989 41.924 
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -6.731.889 -7.484.367 -6.481.354 -5.819.616 

          
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες          
Εισπράξεις µε σκοπό την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και 
υπέρ το άρτιο 

9.194.533 0 9.194.533 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 4.757.935 6.129.672 4.757.935 6.129.672 
Εξοφλήσεις δανείων -5.165.464 -2.138.127 -5.165.464 -2.138.089 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -732.443 -991.797 -732.443 -991.797 
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 -1.155.000 0 -1.155.000 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 8.054.561 1.844.748 8.054.561 1.844.786 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 

6.772.836 1.247.907 6.852.739 2.552.956 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.649.925 3.402.018 3.945.390 1.392.434 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 11.422.761 4.649.925 10.798.130 3.945.390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  36 - 84  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων 

Η Κατάσταση µεταβολής των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2011 και η αντίστοιχη της συγκρίσιµης 
χρήσης 1/1 – 31/12/2010 έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
                

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής 

  Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Υπέρ το  
άρτιο 

Αποθεµα- 
τικά 

κεφάλαια 

Αποτελέ- 
σµατα  
σε νέο 

Σύνολο 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές  

Σύνολο 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2011 
Υπόλοιπα κατά την  
1η Ιανουαρίου 2011 4.504.500 7.882.538 1.544.928 8.248.720 22.180.686 58.104 22.238.789 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα χρήσης 1/1 - 
31/12/2011 

0 -305.467 -336.050 -3.358.737 -4.000.254 -164.842 -4.165.096 

Υπό έγκριση αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου και "Υπέρ το άρτιο" 741.000 8.759.000 0 0 9.500.000 0 9.500.000 

Απώλεια ελέγχου θυγατρκής 
εταιρείας 0 0 0 0 0 -29.278 -29.278 

Συνολικό αναγνωριζόµενο 
κέρδος (ζηµιά) χρήσης 741.000 8.453.533 -336.050 -3.358.737 5.499.746 -194.120 5.305.626 

Υπόλοιπα κατά την  
31η ∆εκεµβρίου 2011 5.245.500 16.336.071 1.208.878 4.889.982 27.680.431 -136.017 27.544.415 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2010 
Υπόλοιπα κατά την  
1η Ιανουαρίου 2010 4.504.500 7.882.538 1.459.989 7.680.924 21.527.950 5.017.927 26.545.877 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα χρήσης 1/1 - 
31/12/2010 

0 0 -37.052 1.844.788 1.807.736 -327.691 1.480.045 

∆ιανοµή µερίσµατος 0 0 0 -1.155.000 -1.155.000 0 -1.155.000 
Απώλεια ελέγχου θυγατρκής 
εταιρείας 0 0 0 0 0 -4.632.133 -4.632.133 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 0 121.992 -121.992 0 0 0 
Συνολικό αναγνωριζόµενο 
κέρδος (ζηµιά) χρήσης 0 0 84.940 567.796 652.736 -4.959.824 -4.307.088 

Υπόλοιπα κατά την  
31η ∆εκεµβρίου 2010 4.504.500 7.882.538 1.544.928 8.248.720 22.180.686 58.104 22.238.789 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  36 - 84  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Η Κατάσταση µεταβολής των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2011 και και της αντίστοιχης συγκρίσηµης 
περιόδου 1/1 – 31/12/2010 έχει ως εξής: 
 

Η Εταιρεία 
            

  Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Υπέρ το  
άρτιο 

Αποθεµα- 
τικά 

κεφάλαια 

Αποτελέ-
σµατα  
σε νέο 

Σύνολο 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2011 
Υπόλοιπα κατά την  
1η Ιανουαρίου 2011 4.504.500 7.882.538 1.525.108 9.364.070 23.276.216 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα χρήσης 1/1 - 
31/12/2011 

0 -305.467 -299.328 -4.103.267 -4.708.062 

Υπό έγκριση αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου και "Υπέρ το άρτιο" 741.000 8.759.000 0 0 9.500.000 

Συνολικό αναγνωριζόµενο 
κέρδος περιόδου  741.000 8.453.533 -299.328 -4.103.267 4.791.938 

Υπόλοιπα κατά την  
31η ∆εκεµβρίου 2011 5.245.500 16.336.071 1.225.780 5.260.803 28.068.154 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2010 
Υπόλοιπα κατά την  
1η Ιανουαρίου 2010 4.504.500 7.882.538 1.459.988 8.201.225 22.048.250 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα χρήσης 1/1 - 
31/12/2010 

0 0 -56.872 2.439.838 2.382.965 

∆ιανοµή µερίσµατος 0 0 0 -1.155.000 -1.155.000 
Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 0 121.992 -121.992 0 
Συνολικό αναγνωριζόµενο 
κέρδος περιόδου  0 0 65.120 1.162.846 1.227.965 

Υπόλοιπα κατά την  
31η ∆εκεµβρίου 2010 4.504.500 7.882.538 1.525.108 9.364.070 23.276.216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  36 - 84  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Επεξηγηµατικές σηµειώσεις  

1. Γενικές πληροφορίες 

Ο Όµιλος της «Κορρές Α.Ε. – Φυσικά Προϊόντα» («ο Όµιλος») παρουσιάζει τις οικονοµικές της καταστάσεις µε περίοδο αναφοράς 1/1 – 
31/12/2011 µαζί µε τις σχετικές επεξηγηµατικές σηµειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους.  
 
Η έδρα της µητρικής εταιρείας («η Εταιρεία») είναι στην Μεταµόρφωση, ∆ροσίνη 3 & Τατοϊου Τ.Κ. 14452.  
 
Κύριο αντικείµενο του Οµίλου είναι η παραγωγή, σε εργοστάσια δικά της ή τρίτων, διανοµή και εµπορία καλλυντικών, φαρµακευτικών ειδών και 
οµοιοπαθητικών προϊόντων. 
 
Οι µετοχές της Εταιρείας από την 12η Απριλίου 2007 διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης.  
 
Αναλυτικά η δοµή του οµίλου καθώς και η µέθοδος ενοποίησης των εταιρειών έχουν ως εξής: 
 

Επωνυµία Έδρα Κύρια 
δραστηριότητα 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Σχέση 
συµµετοχής 

Κορρές Α.Ε. - Φυσικά Προϊόντα Ελλάδα Παραγωγή και εµπορία καλλυντικών, φαρµακευτικών 
και οµοιοπαθητικών προϊοντων Μητρική - - 

Κίνγκς εντ Κουήνς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Ελλάδα Εµπορία καλλυντικών 100,0% Ολική Άµεση 

Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. Ελλάδα Εµπορία οµοιοπαθητικών προϊοντων 100,0% Ολική Άµεση 

Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. Ελλάδα Εµπορία και διανοµή φυτικών εκχυλισµάτων  24,0% Καθαρή 
Θέση Άµεση 

District Two Gmbh Γερµανία Εµπορία καλλυντικών, φαρµακευτικών και 
οµοιοπαθητικών προϊοντων 50,0% Ολική Άµεση 

Φάρµακον Βορείου Ελλάδας A.E. Ελλάδα Εµπορία καλλυντικών, φαρµακευτικών και 
οµοιοπαθητικών προϊοντων 100,0% Ολική Άµεση 

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ Ελλάδα Παραγωγή και εµπορία προϊόντων µε χρήση κρόκου 45,0% Καθαρή 
Θέση Άµεση 

Milgauss Limited Κύπρος  Επενδυτική δραστηριότητα 16,7% Καθαρή 
Θέση Άµεση 

Korres North America Ltd ΗΠΑ Εµπορία καλλυντικών προϊόντων 16,7% Καθαρή 
Θέση Έµµεση 

Korres Retail UK Ltd Αγγλία Εµπορία καλλυντικών προϊόντων 50,0% Καθαρή 
Θέση Άµεση 

 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2011 για την Εταιρεία ήταν διακόσια τριάντα τρία (233) άτοµα ενώ για τον Όµιλο διακόσια 
εξήντα τρία (263) άτοµα  και αντίστοιχα για την 31.12.2010 για την Εταιρεία ήταν διακόσια είκοσι έξι (226)  άτοµα ενώ για τον Όµιλο διακόσια 
πενήντα επτά (257) άτοµα. 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση µε 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
εύλογες αξίες µέσω των αποτελεσµάτων και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής «∆ΠΧΑ») και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «∆ΛΠ»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως 
αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρµογής κάθε ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ ορίζεται από τους 
σχετικούς κανονισµούς που εκδίδει η αρµόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόµισµα παρουσίας και λειτουργίας των εταιρειών του Οµίλου. Όλα τα 
ποσά εµφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονοµικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Η  κατάρτιση  των  οικονοµικών  καταστάσεων βάσει ∆ΠΧΑ  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιµήσεων,  αρχών  και   παραδοχών  οι  οποίες  
επηρεάζουν  την  αποτίµηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  ενδεχόµενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  
καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονοµικές καταστάσεις.   
 
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρείας.  
 
Οι  παρούσες οικονοµικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τη  δίκαιη  εικόνα  της  χρηµατοοικονοµικής  κατάστασης  της  επιχείρησης   και του 
Οµίλου κατά  την ηµεροµηνία σύνταξής τους. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό 
αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 

 

3.1. Βάση Ενοποίησης  

Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις: Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον Όµιλο. Η ύπαρξη τυχόν 
δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνονται υπόψη 
προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από 
την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος παύει να υφίσταται.  
 
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου απόκτησης. Την ηµεροµηνία της απόκτησης ο Όµιλος 
αναγνωρίζει ξεχωριστά από την τυχόν υπεραξία, τα αναγνωρίσιµα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, τις αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις καθώς 
και τυχόν µη ελέγχουσες συµµετοχές στην αποκτώµενη θυγατρική. Για να πληρούν τα κριτήρια της αναγνώρισης ως µέρος της εφαρµογής της 
µεθόδου απόκτησης, τα αναγνωρίσιµα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις, πρέπει να ανταποκρίνονται κατά την 
ηµεροµηνία της απόκτησης στους ορισµούς των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, του Πλαισίου για την Κατάρτιση και Παρουσίαση 
των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ο Όµιλος επιµετρά τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στις 
εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία απόκτησής τους. Το µεταβιβασθέν αντάλλαγµα σε µια απόκτηση επιµετράται σε εύλογη αξία, η οποία 
υπολογίζεται ως το άθροισµα της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία απόκτησης των µεταφερθέντων περιουσιακών στοιχείων από τον Όµιλο, 
τωντυχόν  υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την αποκτώµενη θυγατρική προς τους προηγούµενους ιδιοκτήτες και τα τυχόν συµµετοχικά 
δικαιώµατα που έχει εκδώσει ο Όµιλος. 
 
Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης 2011 δεν αποκτήθηκε συµµετοχή σε θυγατρική εταιρεία. 
  
Τα έσοδα και τα έξοδα της θυγατρικής συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις: (α) από την ηµεροµηνία της απόκτησης 
(β) µέχρι την ηµεροµηνία που η µητρική παύει να ελέγχει την θυγατρική. Το κέρδος ή η ζηµία αποδίδεται στη µητρική εταιρεία και τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας. Επειδή αµφότερα είναι ίδια κεφάλαια, το ποσό που αποδίδεται στα δικαιώµατα µειοψηφίας δεν αποτελεί έσοδο ή έξοδο. 
 
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, που συµπεριλαµβάνουν έσοδα, έξοδα και µερίσµατα, απαλείφονται πλήρως. Κέρδη και 
ζηµίες από ενδοεταιρικές συναλλαγές, που αναγνωρίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, όπως αποθέµατα και πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
απαλείφονται πλήρως. Τυχόν  ενδοεταιρικές ζηµίες εξετάζονται κατά πόσο υποδηλώνουν αποµείωση αξίας η οποία, σε αυτήν την περίπτωση 
αναγνωρίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων, καταρτίζονται µε την ίδια ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται χρησιµοποιώντας οµοιόµορφες λογιστικές πολιτικές για όµοιες συναλλαγές και άλλα 
γεγονότα, σε όµοιες συνθήκες. Όποτε απαιτείται, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών τροποποιούνται ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.   
 
Η Εταιρεία στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις, λογιστικοποιεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στο κόστος κτήσης µείον τυχόν αποµείωση. 
 
Ο Όµιλος µπορεί να χάσει τον έλεγχο µιας θυγατρικής µε ή χωρίς αλλαγή του απόλυτου ή του σχετικού επιπέδου κυριότητας. Αυτό θα µπορούσε 
να συµβεί λόγω συµβατικού διακανονισµού. Όταν ο Όµιλος απολέσει τον έλεγχο θυγατρικής, τότε αυτή: α) παύει την αναγνώριση των 
περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και των υποχρεώσεων της θυγατρικής στη λογιστική τους αξία κατά την 
ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου, β) παύει την αναγνώριση της λογιστικής αξίας τυχόν µειοψηφικής συµµετοχής στην πρώην θυγατρική κατά 
την ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου, γ) αναγνωρίζει: i) την εύλογη αξία του τυχόν ανταλλάγµατος που ελήφθη από τη συναλλαγή, το συµβάν, 
ή τις συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσµα την απώλεια του ελέγχου και ii) εάν η συναλλαγή που είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια του ελέγχου 
περιλαµβάνει διανοµή µετοχών της θυγατρικής σε ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους αυτή, εκείνη τη διανοµή, δ) αναγνωρίζεται τυχόν επένδυση 
που έχει διακρατηθεί στην πρώην θυγατρική στην εύλογή της αξία κατά την ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου, ε) ανακατατάσσονται στα 
αποτελέσµατα, ή µεταφέρονται απευθείας στα κέρδη εις νέον, εάν αυτό απαιτείται από τα ∆.Π.Χ.Α και στ) αναγνωρίζονται τυχόν διαφορές που 
προκύπτουν ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα που λογίζονται στη µητρική εταιρεία.  
 
Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης 2011 απωλέσθηκε ο έλεγχος µίας θυγατρικής εταιρείας (βλέπε σχετικά παρακάτω την 
υπ΄αριθµ. 8 σηµείωση). 
 
Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις: Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο 
γενικά ισχύει όταν το ποσοστό συµµετοχής κυµαίνεται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των 
επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες 
αποµείωσης). 
 
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το 
µερίδιο των απ’ ευθείας µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Ο συσσωρευµένες µεταβολές 
επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών µιας 
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συνδεδεµένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεµένη, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν 
αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συνδεδεµένης. 
 
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό 
συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, αλλά λαµβάνονται υπόψη ως ένδειξη 
αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι 
οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.    
 
Η Εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε συγγενείς εταιρίες στο κόστος κτήσης µείον τυχόν αποµείωση. 
 

3.2. Λειτουργικοί τοµείς 

Ως λειτουργικός τοµέας για τον Όµιλο θεωρείται κάθε συστατικό µέρος του οποίου τα αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τη ∆ιοίκηση του 
Οµίλου για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στον τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεώς του.  
 
Η αξιολόγηση του κάθε τοµέα γίνεται µε διάφορους δείκτες αλλά κυρίως βάσει των επιτευχθέντων κατά τοµέα αποτέλεσµα εκµετάλλευσης 
(κέρδος προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων).  
 
Ο Όµιλος δεν λαµβάνει έσοδα από κάποιο πελάτη τα οποία να υπερβαίνουν το 10% των συνολικών εσόδων. 
 
Ο Όµιλος παρουσιάζει σε ειδική παράγραφο στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις ξεχωριστές πληροφορίες για κάθε λειτουργικό τοµέα, όπως 
επίσης πληροφορίες για την γεωγραφική κατανοµή των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των εσόδων του Οµίλου.  
 
 

3.3. Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου, επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, στο 
οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Το νόµισµα παρουσίασης των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του 
Οµίλου είναι το Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα όλων των εταιρειών του Οµίλου, εκτός της «Korres North America Ltd» της οποίας  και το 
νόµισµα λειτουργίας είναι το ∆ολλάριο Αµερικής. 
 
(β) Παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα στο νόµισµα λειτουργίας 
Η αρχική αναγνώριση στο νόµισµα λειτουργίας, µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, γίνεται µε την εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος, της 
τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Η 
ηµεροµηνία της συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις προϋπoθέσεις αναγνώρισης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 
 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης: 

 τα σε ξένο νόµισµα, χρηµατικά στοιχεία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος, 
 τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική 

ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής, και 
 τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που 

υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 
προκύπτουν. 
 
(γ) Χρήση νοµίσµατος παρουσίασης διαφορετικού του νοµίσµατος λειτουργίας 
Στον Όµιλο περιλαµβάνεται και µία εταιρεία (Korres North America Ltd) µε διαφορετικό νόµισµα λειτουργίας (∆ολλάριο Αµερικής). Το 
αποτελέσµατα και η οικονοµική θέση της εν λόγω εταιρείας εκφράζονται στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου (Ευρώ) ώστε να είναι δυνατή η 
παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές: 

 περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης που παρουσιάζεται (συµπεριλαµβανοµένων των 
συγκρίσιµων κονδυλίων), µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες κλεισίµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της σχετικής Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης. 

 έσοδα και έξοδα για κάθε κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των συγκρίσιµων κονδυλίων), 
µετατρέπονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών ή σε µια τιµή που πλησιάζει τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες των ηµεροµηνιών των συναλλαγών (για παράδειγµα µια µέση ισοτιµία της περιόδου) και 

 κάθε προκύπτουσα συναλλαγµατική διαφορά αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Κατά την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων και της οικονοµικής θέσης των εκµεταλλεύσεων στο εξωτερικό µε αυτά του Οµίλου και συγκεκριµένα 
κατά τις σχετικές απαλείψεις, η διαφορά που προκύπτει κατά τον συµψηφισµό ενδοεταιρικού χρηµατικού περιουσιακού στοιχείου (ή υποχρέωσης), 
λόγω νοµισµατικών διακυµάνσεων, θεωρείται συναλλαγµατική διαφορά που συνεχίζει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα ή στα λοιπά συνολικά 
έσοδα (στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο) και σωρεύεται ως διακεκριµένο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τη 
διάθεση της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό.  
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν σε χρηµατικό στοιχείο που αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης του Οµίλου σε εκµετάλλευση 
στο εξωτερικό θα αναγνωρίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αρχικά στα λοιπά συνολικά έσοδα και θα ανακατατάσσονται από τα 
ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της εν λόγω επένδυσης. 
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3.4. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τα κτίρια (εκτός εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων) και τις εδαφικές εκτάσεις που κατέχει, σύµφωνα µε την µέθοδο 
αναπροσαρµογής, ενώ τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία σύµφωνα µε την µέθοδο του κόστους.  
 
Ειδικότερα, τα κτίρια που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή, τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών, ή για κάλυψη αναγκών των διοικητικών 
υπηρεσιών και οι εδαφικές εκτάσεις, αναγνωρίζονται στις εύλογες αξίες τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους και τυχόν αναγνωριζόµενη 
αποµείωση. Ο Όµιλος διενεργεί αναπροσαρµογές της αξίας αυτών των στοιχείων σε ικανοποιητικά τακτικά διαστήµατα, βάσει περιοδικών 
εκτιµήσεων από ανεξάρτητους εξωτερικούς επαγγελµατίες εκτιµητές, ώστε η λογιστική αξία να µη διαφέρει σηµαντικά από εκείνη που θα 
προσδιοριζόταν χρησιµοποιώντας την εύλογη αξία κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι αποσβέσεις των κτιρίων λογίζονται στις 
αναπροσαρµοσµένες αξίες των παγίων και αναγνωρίζεται απ΄ευθείας στα αποτελέσµατα. 
 
Όταν η λογιστική αξία των κτιρίων ή εδαφικών εκτάσεων αυξάνεται ως αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµογής, η αύξηση αναγνωρίζεται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα και σωρεύεται στα ίδια κεφάλαια ως πλεόνασµα αναπροσαρµογής. Αν η λογιστική αξία των κτιρίων ή εδαφικών εκτάσεων στο 
µέλλον µειωθεί ως αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµογής, η µείωση θα αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα µέχρι το όριο του εκάστοτε 
πιστωτικού υπολοίπου που υφίσταται ως πλεόνασµα αναπροσαρµογής. Το τυχόν εναποµείνον υπόλοιπο αποµείωσης, µετά την αναγνωριση στα 
λοιπά συνολικά έσοδα, θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. 
 
Οι εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων και ο εξοπλισµός αναγνωρίζονται στο κόστος τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους και µείον τις 
τυχόν σωρευµένες αποµειώσεις τους. 
 
Οι αποσβέσεις λογίζονται µε σκοπό τη µείωση του κόστους ή της αναπροσαρµοσµένης αξίας µείον την υπολειµµατική αξία των ενσώµατων πάγιων 
στοιχείων, εκτός των εδαφικών εκτάσεων και των ακινητοποιήσεων σε εκτέλεση, σύµφωνα µε την εκτιµούµενη ωφέλιµη ζωή τους, 
χρησιµοποιώντας την ευθεία µέθοδο. 
 
Η εκτιµώµενη διάρκεια ζωής  των σηµαντικότερων κατηγοριών παγίων  είναι οι εξής: 
 

Κτίρια 30 έτη 
Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων 5 – 9 έτη 
Μηχανήµατα και λοιπός µηχανολογικός 
εξοπλισµός 15 έτη 

Μεταφορικά Μέσα 8 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  5 – 10 έτη 

 
Ενσώµατα πάγια που αφορούν χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται ανάλογα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους, όπως και τα ιδιόκτητα πάγια. 
 
Το κέρδος ή η ζηµία από πώληση ενός παγίου αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν λόγω αποτέλεσµα προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του 
καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του πάγιου στοιχείου. 
 

3.5. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού    

Υπεραξία 

Σε κάθε περίπτωση συνένωσης του Οµίλου µε άλλη επιχείρηση (απόκτηση συµµετοχής), την ηµεροµηνία της απόκτησης, ο Όµιλος αναγνωρίζει 
την υπεραξία που αποκτήθηκε κατά την συνένωση επιχειρήσεων ως περιουσιακό στοιχείο. Η υπεραξία επιµετράται ως το κόστος της συνένωσης 
το οποίο υπερβάλλει την αξία της συµµετοχής του Οµίλου  στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων 
και ενδεχόµενων υποχρεώσεων της αποκτώµενης επιχείρησης.  
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει µία καταβολή του αποκτώντος εν όψει µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών από περιουσιακά στοιχεία που δεν 
δύνανται να προσδιοριστούν µεµονωµένα και να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, ο Όµιλος επιµετρά την υπεραξία στο κόστος της µείον οποιωνδήποτε σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Σε ετήσια 
βάση  εξετάζονται τυχόν ενδείξεις για αποµείωση αξίας ή και πιο συχνά αν τα γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι θα 
µπορούσε να αποµειωθεί η αξία. 
 
Στη υπ΄αριθµ. 3.8 σηµείωση  περιγράφονται οι διαδικασίες για την εξέταση της αποµείωσης της αξίας. 
 
 
Έξοδα ανάπτυξης 

Τα έξοδα ανάπτυξης που αναγνωρίζονται ως ασώµατες ακινητοποιήσεις, αφορούν έξοδα που προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης αναπτυξιακών 
προγραµµάτων, σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και δοκιµές νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και είναι πιθανό να προσφέρουν στον Όµιλο µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη, λαµβάνοντας υπ’όψη το βαθµό της εµπορικής βιωσιµότητας τους και εφόσον το κόστος µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. 
 
Τα υπόλοιπα, εκτός των ανωτέρω, έξοδα ανάπτυξης όπως και τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης. Έξοδα ανάπτυξης τα οποία 
σε προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώµατες ακινητοποιήσεις σε µεταγενέστερη 
οικονοµική χρήση.  
 
Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την εκκίνηση της εµπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάση της 
σταθερής µεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο των αναµενόµενων ωφελειών του προϊόντος. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί 
από τον Όµιλο δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. 
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Τα έξοδα ανάπτυξης της εταιρείας που έχουν αναγνωριστεί ως ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν Προϊόντα ή παραγωγική διαδικασία που είναι 
επακριβώς καθορισµένα και οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε αυτά µπορεί να εξατοµικευτούν και να υπολογιστούν αξιόπιστα.  
 
Η διοίκηση αναγνωρίζει ένα έξοδο ως έξοδο ανάπτυξης εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Μπορεί να αποδειχθεί η δυνατότητα τεχνικής αξιοποίησης του προϊόντος ή της διαδικασίας 
• Η εταιρεία προτίθεται να παράγει και να εµπορευθεί ή να χρησιµοποιήσει το προϊόν ή την διαδικασία 
• Μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει αγορά για το προϊόν ή τη διαδικασία ή ότι αυτά θα είναι χρήσιµα για την εταιρεία στην 

περίπτωση που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αντί να πωληθούν και 
• Υπάρχουν επαρκείς πόροι, ή µπορεί να αποδειχθεί ή διαθεσιµότητα τους για την ολοκλήρωση του προγράµµατος και την εµπορία ή 

χρήση του προϊόντος ή της διαδικασίας. Τα έξοδα ανάπτυξης δεν υπερβαίνουν το ποσό που πιθανολογείται ότι θα καλυφθεί από τα 
σχετικά µελλοντικά οφέλη (οικονοµικά) µετά την αφαίρεση των περαιτέρω δαπανών ανάπτυξης του σχετικού κόστους παραγωγής 
και των εξόδων διάθεσης και διοίκησης που συνδέονται άµεσα µε την εµπορία του προϊόντος. 

 
Εµπορικά δικαιώµατα  

Ο Όµιλος αναγνωρίζει ως άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του τους πόρους που δαπανά για τη λήψη δικαιωµάτων των οποίων ο έλεγχος αποδίδει 
µελλοντικές οικονοµικές ωφέλειες.  
Τα εν λόγω πάγια αναγνωρίζονται όταν: 
α) πιθανολογείται ότι τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αποδίδονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στoν Όµιλο και 
β) το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί είναι η δυνατότητα ελέγχου του άϋλου περιουσιακού στοιχείου καθώς και η δυνατότητα διαχωρισµού 
του ή να προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, ασχέτως αν τα δικαιώµατα αυτά είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίζονται από την 
οικονοµική οντότητα ή από άλλα δικαιώµατα και δεσµεύσεις. Ως δυνατότητα διαχωρισµού νοείται η δυνατότητα το περιουσιακό στοιχείο να 
πωληθεί, µεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαγεί είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε σχετικό συµβόλαιο, περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση. 
 
Ο έλεγχος του περιουσιακού στοιχείου από τον Όµιλο τεκµαίρεται ότι υπάρχει αν έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
που απορρέουν από τον υποκείµενο πόρο και να απαγορεύει ή να επιτρέπει έναντι αµοιβής την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα οφέλη. 
 
Το κόστος ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε ξεχωριστά εµπεριέχει: (α) την τιµή αγοράς του και (β) κάθε άµεσα επιρριπτέο 
κόστος προετοιµασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόµενη χρήση του. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, το άϋλο περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη 
ζηµία αποµείωσης. Ως ωφέλιµη ζωή θεωρείται η περίοδος κατά την οποία ο Όµιλος λαµβάνει από αυτό το περιουσιακό στοιχείο µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη.  
 
 
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στην αξία των λογισµικών προγραµµάτων που χρησιµοποιεί ο Όµιλος  στις διάφορες λειτουργίες 
του. Το κόστος λογισµικού περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων. Το κόστος των αδειών για τη χρήση λογισµικού 
κεφαλαιοποιείται µε βάση το κόστος κτήσης και ανάπτυξης του συγκεκριµένου λογισµικού. 
 
Τα προγράµµατα αυτά απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις οι οποίες υπολογίζονται στη διάρκεια της ωφέλιµης 
ζωής τους και συγκεκριµένα αποσβένονται σε οκτώ (8) έτη. 
 
 

3.6. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την 
αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ηµεροµηνία Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µε σκοπό να πουληθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχουν 

χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά 
µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν 
µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών 
στα αποτελέσµατα. 

 
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε 
προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.  
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Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων του Οµίλου περιλαµβάνονται στα 
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα».  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, τις τραπεζικές καταθέσεις, τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις 
υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. Οι υπέρ-αναλήψεις εµπεριέχονται στο κονδύλι των δανειακών υποχρεώσεων της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης. 
 
∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:  

 Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.  
 Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν 

µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων ακινητοποιήσεων 
ή παροχή υπηρεσιών. 

 Προπληρωθέντα  έξoδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις. 
 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος,  
 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών 

πάγιων στοιχείων.  
 
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις µε τακτή λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, ενώ τα ∆άνεια 
και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιµώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα.  
 
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται στο κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι 
«Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις», εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία της Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης.. Τα τελευταία περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και συγκεκριµένα στο 
κονδύλι «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις». 
 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να 
ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδος ή ζηµία επί διαθέσιµου προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζηµίες αποµείωσης και 
συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, το 
σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζηµία που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια 
στα αποτελέσµατα ως προσαρµογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  
 
Ειδικά, η αποτίµηση των συµµετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα αποτιµώνται στο κόστος. Οι εύλογες 
αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές 
ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων 
συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις 
πραγµατικές συνθήκες του εκδότη. 
 
 Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου που περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφοριακά στοιχεία της 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» και αφορούν µετοχές που διαπραγµατεύονται 
στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Περιλαµβάνει τις συµβατικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται για: 
 Παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση 
 Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση, µε όρους πιθανά δυσµενείς. 
 Μια σύµβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε συµµετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι: (α) ένα µη 

παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει µεταβλητό αριθµό ιδίων 
συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί µε κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή 
ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή άλλης χρηµατοοικονοµικής απαίτησης µε ένα καθορισµένο αριθµό συµµετοχικών τίτλων της 
επιχείρησης. 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους πλέον (µείον) τα έξοδα που είναι άµεσα 
αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριµένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταµειακή εισροή από την έκδοση του 
µέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δηµιουργία της υποχρέωσης. 
 
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µέσω αποτελεσµάτων), στις οποίες δεν εµπίπτουν οι 
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χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρησιµοποίηση 
της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης  στο 
κονδύλι «∆ανειακές υποχρεώσεις» και στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στα κονδύλια «∆ανειακές υποχρεώσεις» και «Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις».  
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου αφορούν έντοκα τραπεζικά δάνεια και  αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασµούς και καταχωρούνται στο 
συνολικό καθαρό ποσό που έχει ληφθεί µετά την αφαίρεση των άµεσων εξόδων σύναψης της δανειακής σύµβασης και το οποίο ποσό 
αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που σχετίζονται µε αυτά τα δάνεια, περιλαµβανοµένων των πληρωτέων 
ποινών για πρόωρη εξόφληση ή των εξόδων για διακανονισµό, καθώς και τα άµεσα κόστη έκδοσης του δανείου, καταχωρούνται εφόσον είναι 
«δουλευµένα» στη χρέωση των αποτελεσµάτων µε πίστωση των δανειακών λογαριασµών και εµφανίζονται στο υπόλοιπο του δανείου της 
περιόδου εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί.  
 
Τα έξοδα δανεισµού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άµεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, 
προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, µέχρι αυτά να είναι έτοιµα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιµα για 
πώληση. Τυχόν έσοδα από τόκους ή λοιπά έσοδα από την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν ληφθεί για τον πιο πάνω 
σκοπό, µειώνουν αντίστοιχα τα κόστη δανεισµού που κεφαλαιοποιούνται. 
 
Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισµού (τόκοι και συναφή έξοδα) µεταφέρονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που αυτά πραγµατοποιούνται. 
 

3.7. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη µικρότερη αξία ανάµεσα στο κόστος κτήσης τους και στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους. Το κόστος για τα 
αγαθά που αγοράζονται από τρίτους, προσδιορίζεται από την τιµολογιακή αξία του αγαθού πλέον κάθε άµεσο έξοδο που αφορά το αγαθό µέχρι 
αυτό να παραληφθεί στη συγκεκριµένη κατάσταση και στο συγκεκριµένο χώρο που αυτό βρίσκεται κατά την αποτίµηση. Το κόστος των 
προϊόντων αποτελείται από το κόστος των άµεσων υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος όπου είναι δυνατός ο προσδιορισµός του και τα γενικά 
βιοµηχανικά ή άλλα έξοδα, που χρειάστηκαν ώστε το προϊόν να φθάσει στο συγκεκριµένο χώρο και στη συγκεκριµένη κατάσταση κατά το χρόνο 
της αποτίµησης. Το κόστος υπολογίζεται µε τη χρήση της µέσης σταθµικής µεθόδου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία απεικονίζει την εκτιµούµενη 
αξία πώλησης του αγαθού µείον τα εκτιµούµενα κόστη διάθεσής του.   
 
Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το σκοπό για τον οποίο τηρούνται τα αποθέµατα. Ως εκ τούτου η 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της ποσότητας του αποθέµατος που τηρείται για να καλύψει βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, 
βασίζεται στη συµβατική τιµή. Αν οι συµβάσεις πωλήσεων καλύπτουν µικρότερες ποσότητες από αυτές των αποθεµάτων που τηρούνται, η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία της επί πλέον ποσότητας βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης. 
  

3.8. Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Η υπεραξία του Οµίλου, οι συνολικές συµµετοχές, οι ασώµατες και ενσώµατες ακινητοποιήσεις υπόκεινται σε ελέγχους αποµείωσης. Για λόγους 
αξιολόγησης της αποµείωσης, ορισµένα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στην µικρότερη αναγνωρίσιµη οµάδα στοιχείων του ενεργητικού 
που δηµιουργεί ταµειακές εισροές από τη χρήση του (Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών). Ως αποτέλεσµα, ορισµένα περιουσιακά στοιχεία 
εξετάζονται αυτόνοµα για τυχόν αποµείωση ενώ κάποια άλλα εξετάζονται ως Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών. 
 
Η προκύπτουσα υπεραξία επιµερίζεται σε κάθε Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών (Μ.∆.Τ.Ρ.) που αναµένεται να ωφεληθεί από τις συνέργειες 
συνένωσης επιχειρήσεων. Οι Μ.∆.Τ.Ρ. αντιπροσωπεύουν το χαµηλότερο επίπεδο εντός του Οµίλου, στο οποίο παρακολουθείται η υπεραξία για 
τους σκοπούς της διοίκησης.  
 
Αν προκύψουν ζηµιές από µείωση της αξίας µίας Μ.∆.Τ.Ρ. στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία, αρχικά αυτές θα µειώσουν την λογιστική αξία της 
υπεραξίας. Κάθε αποµένουσα ζηµιά αποµείωσης, θα µεριστεί αναλογικά στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Μ.∆.Τ.Ρ. 
 
Η υπ΄αριθµ 3.5 σηµείωση  παρέχει περαιτέρω λεπτοµέρειες για την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας.  
 

3.9. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  
 

3.10. Ίδιες µετοχές 

Οι ίδιες µετοχές εφόσον κατέχονται είτε από την Εταιρεία είτε από εταιρείες του Οµίλου, εµφανίζονται στο κόστος κτήσης (καταβληθέν τίµηµα 
πλέον δαπάνες απόκτησης) αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση, ακύρωση ή διάθεση των ιδίων µετοχών οποιοδήποτε αποτέλεσµα 
προκύπτει αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.  
 

3.11. Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσµες παροχές:  

Οι βραχυπρόθεσµες  παροχές στους εργαζόµενους περιλαµβάνουν: 
 Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων, συµµετοχή στα κέρδη 
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 Βραχύχρονες αποζηµιωνόµενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια µε αποδοχές και άδεια ασθενείας µε αποδοχές, όταν οι απουσίες αναµένεται 
να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 12 µήνες, από το τέλος της περιόδου αναφοράς στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική 
υπηρεσία. 

 ∆ιανοµή κερδών και έκτακτες παροχές πληρωτέες µέσα σε 12 µήνες από το τέλος της περιόδου αναφοράς, µέσα στην οποία οι 
εργαζόµενοι παρέχουν  σχετική υπηρεσία 

 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν 
έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 
 
Στους εργαζόµενους περιλαµβάνονται τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κατά επέκταση οι αµοιβές τους, µεταξύ άλλων και ως συµµετοχή 
στα κέρδη της εταιρείας αντιµεωπίζονται ως βραχυπρόθεσµες παροχές που αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευµένες.   

  
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 

Οι παροχές αυτές δηµιουργούνται,  όταν µια επιχείρηση δεσµεύεται αποδεδειγµένα είτε: 
 Να τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένου ή εργαζοµένων, πριν την κανονική ηµεροµηνία αποχώρησης 
 Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσµα µιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια 

απόλυση. (∆εν υφίστανται για την εταιρεία) 
 
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως µία υποχρέωση και µία δαπάνη όταν και µόνο όταν η επιχείρηση δεσµεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι 
παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση µιας προσφοράς 
που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίµηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον 
αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχθούν την προσφορά 
 
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, τότε 
αυτές προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.  
 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, 
δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
 
 
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών.  
 
 
Πρόγραµµα  καθορισµένων εισφορών  

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να 
συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
κτλ.). 
 
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
 

Προγράµµατα καθορισµένων παροχών – Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών αφορά στη νοµική υποχρέωση του για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την 
ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση οικονοµικής θέσης για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την 
καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί. 
 
Οι κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές που αφορούν τα προσδιορισµένα 
προγράµµατα παροχών. Ο Όµιλος  λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών για νοµικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους 
εργαζόµενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται από 
αναλογιστή για την ηµεροµηνία της κάθε Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης,. Αυξήσεις ή µειώσεις σε αυτές τις κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις 
για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα κάθε χρήσης. 
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου που προκύπτουν από τη νοµοθεσία περί αποζηµιώσεων του προσωπικού, προσδιορίζεται από αναλογιστή και 
λογιστικοποιείται µε πίστωση σχετικού λογαριασµού πρόβλεψης. 
 

3.12. Προβλέψεις, ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
 Υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων. 
 Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 
 Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
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Πιθανότητα για εκροή πόρων ή άλλο γεγονός θεωρείται ως πιθανό, αν το γεγονός είναι περισσότερο αληθοφανές να συµβεί από το να µην συµβεί, 
δηλαδή η πιθανότητα ότι αυτό το γεγονός θα συµβεί είναι µεγαλύτερη από την πιθανότητα ότι δεν θα συµβεί. Όταν δεν είναι πιθανό ότι µια 
παρούσα δέσµευση υπάρχει, τότε το γεγονός αυτό γνωστοποιείται ως ενδεχόµενη υποχρέωση, εκτός αν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι αποµακρυσµένη.  
 
Όταν συντρέχει περίπτωση για τον Όµιλο, πιθανού περιουσιακού στοιχείου, που προκύπτει από παρελθόντα γεγονότα και του οποίου η ύπαρξη θα 
επιβεβαιωθεί µόνον από την επέλευση ή µη ενός ή περισσότερων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, όχι καθ’ ολοκληρίαν υποκείµενων στον 
έλεγχο του Οµίλου τότε αυτό θεωρείται ενδεχόµενο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο γνωστοποείται αλλά δεν αναγνωρίζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  Αν στο µέλλον καταστεί κατ’ ουσίαν βέβαιο, ότι µια εισροή οικονοµικών ωφελειών θα προκύψει, από το ενδεχόµενο περιουσιακό 
στοιχείο τότε το σχετικό έσοδο αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία προέκυψε αυτή η βεβαιότητα.  
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίµησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν 
την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 
παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη 
υποχρέωση. 
 

3.13. Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηµατοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συµβάσεων µεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους 
και τα οφέλη του αντικειµένου που ενοικιάζεται στο µισθωτή. 
 
Εταιρεία του Οµίλου ως εκµισθωτής 

Η εταιρεία δεν ενεργεί σαν εκµισθωτής µε χρηµατοδοτικές συµβάσεις. 
 
Εταιρεία του Οµίλου ως µισθωτής 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή 
της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, 
καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις δανειακές υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσης τους 
αν ταξινοµηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά ακίνητα δεν αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογη τους 
αξία. 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις 
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 
 

3.14. Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το άθροισµα του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου 
εισοδήµατος που συνδέεται µε συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων.   
 
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να 
διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση του συνολικού εισοδήµατος, καθώς δεν 
περιλαµβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή 
εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις.  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, 
επί των φορολογητέων κερδών. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε 
φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναµένεται να πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική 
άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, µε τη χρήση της 
µεθόδου της υποχρέωσης.  
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα κέρδη 
από τα οποία αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να εκπέσουν. 
  
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που αναµένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συµψηφιστούν. 
 
Ο Όµιλος λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόµενης 
φορολογίας µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 
αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζηµία. Για 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια), 
οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 
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Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 

3.15. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Επιχορήγηση είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το Κράτος µε την µορφή µεταβίβασης πόρων σε µία επιχείρηση, σε ανταπόδοση του ότι αυτή 
έχει τηρήσει ή πρόκειται να τηρήσει ορισµένους όρους που σχετίζονται µε τη λειτουργία της. ∆εν περιλαµβάνονται στην έννοια αυτή οι κρατικές 
ενισχύσεις  που λόγω της µορφής τους, δεν είναι επιδεκτικές αποτίµησης, καθώς και οι συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο για τις οποίες δεν είναι δυνατός 
ο διαχωρισµός από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης. 
 
Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο, ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται 
πρέπει να αγοράσει, κατασκευάσει  ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκτήσει µακράς διάρκειας περιουσιακά στοιχεία.  Είναι δυνατόν επίσης να 
ορίζονται και πρόσθετοι όροι  αναφορικά µε το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων ή µε την χρονική περίοδο στην οποία αυτά 
πρέπει να αποκτηθούν ή να παραµείνουν στην κατοχή της επιχείρησης.  
 
Επιχορηγήσεις που αφορούν τα αποτελέσµατα είναι κρατικές επιχορηγήσεις που δε σχετίζονται  µε την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 
 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η 
επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και β) το ποσό της επιχορήγησης έχει εισπραχθεί ή 
πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του 
συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 
 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και 
αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.16. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 
εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

 Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
 Έσοδο από δικαιώµατα: Το έσοδο που προκύπτει από την εκ µέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων ή του σήµατος του 

Οµίλου θα αναγνωρίζεται όταν: (α) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στον 
Όµιλο και (β) το ποσό του εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία 

 Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας όταν οριστικοποιείται το 
δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος. Στις οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται έσοδα από µερίσµατα. 

 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, 
κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει 
στο µέλλον οικονοµικά οφέλη και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

3.17. Παροχές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους 

Η Εταιρεία, παρέχει σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών (stock options) ως 
αντάλλαγµα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικαιούχους επιµετρώνται στην εύλογη αξία των δικαιωµάτων που τους παραχωρούνται κατά την 
ηµεροµηνία παραχώρησης. Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων προσδιορίζεται µέσω κατάλληλων µοντέλων αποτίµησης και η αναγνώριση των 
δικαιωµάτων πραγµατοποιείται την ηµεροµηνία κατοχύρωσης τους.  
 
Η παραχώρηση των συµµετοχικών τίτλων εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων κατοχύρωσης. Συγκεκριµένα υπάρχουν 
όροι απόδοσης που πρέπει να εκπληρωθούν, όπως παραδείγµατος χάρη την επίτευξη συγκεκριµένης αύξησης στην τιµή των µετοχών της 
Εταιρείας Οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης, πλην των συνθηκών αγοράς, δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτίµηση της εύλογης αξίας των 
µετοχών ή των µετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης κατά την ηµεροµηνία της επιµέτρησης. Αντίθετα, οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης λαµβάνονται 
υπόψη µε την προσαρµογή του αριθµού των συµµετοχικών τίτλων που συµπεριλαµβάνονται στην επιµέτρηση του ποσού της συναλλαγής ώστε, 
τελικά, το ποσό που αναγνωρίζεται για τις υπηρεσίες που λήφθηκαν ως αντάλλαγµα για τους συµµετοχικούς τίτλους να βασίζεται στον αριθµό 
των συµµετοχικών τίτλων που θα κατοχυρωθούν τελικά. Έτσι, σε αθροιστική βάση, κανένα ποσό δεν αναγνωρίζεται για υπηρεσίες που λήφθηκαν 
αν οι συµµετοχικοί τίτλοι που παραχωρήθηκαν δεν κατοχυρωθούν λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης µιας προϋπόθεσης κατοχύρωσης. ∆υνάµει αυτής 
της αρχής κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης 2011 κανένα ποσό υπηρεσίες δεν αναγνωρίστηκε ως αντάλλαγµα της παράδοσης των εν 
λόγω δικαιώµάτων προάιρεσης µετοχών της εταιρείας.    
 

3.18. Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 
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3.19. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης όταν η διανοµή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων. 
 

3.20. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν 
τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  
γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα 
ποσά εσόδων και εξόδων.  
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για 
µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση όλων των 
διαθέσιµων πληροφοριών. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 
 
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης 
των οικονοµικών καταστάσεων και ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων αφορούν: 
 

 Ενδεχόµενα γεγονότα 
Ο Όµιλος εκτιµά κατά πόσο γεγονότα ή συναλλαγές συνιστούν για τον Όµιλο προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ενδεχόµενα περιουσιακά 
στοιχεία ή έσοδο. Βλέπε σχετικά τις σηµειώσεις  υπ΄αριθµ. 36 και 40.  
 

 Εξέταση για τυχόν αποµείωση υπεραξίας, συνολικών συµµετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων  
Ο Όµιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν αποµείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την 
ύπαρξη αποµείωσης, όπως για παράδειγµα µια σηµαντική δυσµενής αλλαγή στο εταιρικό κλίµα ή µια απόφαση για πώληση ή διάθεση µιας µονάδας 
ή ενός λειτουργικού τοµέα. Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης µονάδας, η οποία εκτιµάται 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Κατά την εφαρµογή αυτής της µεθοδολογίας, ο Όµιλος βασίζεται σε µια 
σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, µελλοντικά εταιρικά σχέδια, οικονοµικές 
προεκτάσεις καθώς και δεδοµένα της αγοράς (στατιστικά και µη).  
 
Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για αποµείωση της υπεραξίας, η µέτρηση της αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για 
κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών, η οποία 
αναφέρεται παραπάνω, από ανεξάρτητους εκτιµητές όταν κρίνεται κατάλληλο. Βλέπε σχετικά την υπ΄αριθµ 11 σηµείωση. 
 

 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Για την εκτίµηση της 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, η διοίκηση λαµβάνει υπ’ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιµη τη στιγµή που πραγµατοποιείται 
η εκτίµηση.  
 

 Φόροι εισοδήµατος 
Ο Όµιλος υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από 
αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το ενδεχόµενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα 
του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για 
αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.   
 
Ο Όµιλος εκτιµά επίσης την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου αχρησιµοποίητες 
φορολογικές ζηµιές ορισµένων θυγατρικών εταιρειών µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
Η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τις 
επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο µε τον οποίο ο Όµιλος αναµένει, κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς να 
ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών του.  
 

 Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 
Ο Όµιλος εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς των συννηµένων οικονοµικών καταστάσεων η διοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών 
στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των εν λόγω στοιχείων. 
 

 Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων 
Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα ανακτήσιµα ποσά των 
απαιτήσεων βασίζονται σε αντικειµενικές ενδείξεις, οικονοµική κατάσταση αντισυµβαλλόµενου καθώς και προηγούµενη εµπειρία. Το ποσό της 
πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα (λειτουργικά έξοδα). 
 
 
4. Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες  

Ο όµιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 
Ιανουαρίου 2011. Στην παράγραφο 4.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011. Στην παράγραφο 4.2 
παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.     
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4.1. Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα  

 
• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων» (Κανονισµός ΕΕ 633/2010) 
Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από 
εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα παροχών προκειµένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του..  Η 
διερµηνεία δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου. 
 
• Τροποποίηση του ∆ΛΠ 32. Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση - Ταξινόµηση Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων σε Μετοχές 
(Κανονισµός ΕΕ 1293/2009). 
Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό την ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων 
προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί ως «δικαιώµατα (rights)») ως συµµετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν 
είχαν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 (Κανονισµός ΕΕ 149/2011) 
Κατά το 2010 η IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2011 –µια σειρά προσαρµογών σε 11 Πρότυπα (∆ΠΧΑ 1, 
∆ΠΧΑ 7, ∆ΠΧΑ 3, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 39, ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 27, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31) και µία ∆ιερµηνεία (Ε∆∆ΠΧΑ 13)  – που αποτελεί µέρος 
του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του IASB στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται 
απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος 
αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή 
τους επιτρέπεται.  
Οι σηµαντικότερες από αυτές τις βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα:  
 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις 
επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας 
συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας 
επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή 
εκούσια αντικαταστάθηκαν. 
  
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
  
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών 
συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  
 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) 
πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  
Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και 
συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης 
των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

 
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις 
Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά (Κανονισµός ΕΕ 574/2010) 
Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές 
πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η διερµηνεία δεν 
είχε επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου. 
 
• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»  (Κανονισµός ΕΕ 632/2010) 
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών 
ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν 
τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του 
συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα 
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου 
προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων (Κανονισµός ΕΕ 662/2010) 
Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν 
αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η οντότητα  εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος 
της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή 
συµφωνίες ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο. 
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4.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν 
έχουν    υιοθετηθεί,   από την Ε.Ε..     

      Επιπλέον, η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά 
για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ.                       
 
• ∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» 
Το ∆ΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆ΛΠ 39 « Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και αποτίµηση» κατά το τέλος του 2010, το 
οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του 
συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 
2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 
Το ∆ΠΧΑ 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών µέσων παρέχοντας λιγότερες 
κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και µια αρχή µε βάση προσέγγιση για την ταξινόµησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η 
οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  
α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, και 
β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων). 
Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο 
του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 
Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα 
αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 
ενεργητικού της. 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 
 
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» -  Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηµατικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. 
Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά µε την πραγµατική 
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την 
προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετάβασης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η 
προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του 
Οµίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για τον Όµιλο. 
 
• ∆ΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος». 
Τo ∆ΛΠ 12 απαιτεί µια επιχείρηση να επιµετρά τη αναβαλλόµενη φορολογία που σχετίζεται µε ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το εάν η 
επιχείρηση αναµένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να πραγµατοποιηθεί από τη χρήση του στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις 
επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιµάται σε εύλογες αξίες πολλές φορές η εκτίµηση του τρόπου ανάκτησης της αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και υποκειµενική. Σύµφωνα µε τη παρούσα τροποποίηση η µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας 
τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκµαίρετε ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσω της µελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012 και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση 
στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» -  Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες. 
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆ΠΧΑ µετά από µια περίοδο παύσης, οφειλόµενη στο ότι το νόµισµα λειτουργίας 
της Οικονοµικής Οντότητας αποτελούσε νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις 
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις αναφορικά µε πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε 
περιπτώσεις µεταφορών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» 
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις µεταφορές που πραγµατοποιούνται 
µεταξύ των οµάδων των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να 
παραµείνουν στην οικονοµική οντότητα που µεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό των συναλλαγών µεταφοράς πραγµατοποιούνται στο τέλος µιας περιόδου αναφοράς. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
•    ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις»  
Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και τη ΜΕ∆ 12  «Ενοποίηση - οικονοµικές 
µονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισµός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η 
οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο 
παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Επίσης ο Όµιλος θα πρέπει να 
πραγµατοποιεί µια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά µε τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις µη ενοποιούµενες εταιρείες 
µε τις οποίες υπάρχει µετοχική σχέση. Το πρότυπο αναµένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δοµές συµβατικών οµίλων και οι επιπτώσεις σε 
ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι σηµαντικές. 
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Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού ∆ραστηριότητες» 
Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συµφωνίες αυτές αντιµετωπίζονται περισσότερο 
µε βάση τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από µια τέτοιου είδους συµφωνία, παρά, µε βάση τη νοµική µορφή που τις περιβάλει. 
Με το νέο πρότυπο  καταργείται  η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες και καταργείται και η ορολογία του ∆ΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε  "από κοινού δραστηριότητες".   
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 
Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 
οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να 
αξιολογήσουν το βαθµό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συµµετάσχει στη δηµιουργία ειδικών δοµών και κινδύνων στους οποίους είναι 
εκτεθειµένη. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 
Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η 
µέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ∆ΠΧΑ καθώς εισάγεται ένας ξακάθαρος ορισµός της έυλογης αξίας καθώς και ένα πλάισιο µε βάση 
το οποίο εξετάζεται η επιµέτρηση της εύλογης αξίας µε σκοπό να µειωθούν τυχόν ασυµβατότητες µεταξύ των ∆ΠΧΑ. Το νέο πρότυπο περιγράφει 
τους τρόπους µέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρµόζονται από την εφαρµογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο 
πρότυπο δεν εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά µε την αποτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν 
αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιµώνται σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται µε τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών 
στις εύλογες αξίες. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του νέου ∆ΠΧΑ 10. Το  ∆ΛΠ 27 θα αντιµετωπίζει 
πλέον αποκλειστικά τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραµένουν ουσιαστικά αµετάβλητες. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Ο σκοπός του αναθεωρηµένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρµοσθούν λόγω των αλλαγών που 
προκύπτουν από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Το αναθεωρηµένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους µηχανισµούς λογιστικής παρακολούθησης 
της µεθόδου της καθαρής θέσης. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 
Με την τροποποίηση του προτύπου  εξαλείφεται η επιλογή της αναφορικά µε την αναγνώριση των κερδών και ζηµιών, µε την µέθοδο  «corridor». 
Επίσης  µεταβολές από επανεκτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα 
προγράµµατα καθορισµένων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι 
φορείς είναι εκτεθειµένοι µέσω της συµµετοχής στα εν λόγω σχέδια. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ να συγκεντρώνουν στοιχεία 
εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα µπορούσαν να επαναταξινοµηθούν στα κέρδη ή τις ζηµίες της κατάστασης 
αποτελεσµάτων µε σκοπό να εναρµονιστούν µε τα US GAAP.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2012, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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5. ∆ιαχείριση κινδύνων  

5.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς (κυρίως επιτοκιακό), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
ρευστότητας, κεφαλαίου καθώς και κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική 
αλλά και την παγκόσµια αγορά. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα 
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του.  
 
Αναλυτικότερα οι ανωτέρω κίνδυνοι έχουν ως εξής:  
 

Α. Κίνδυνος αγοράς   

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων του 
Οµίλου ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.  
 
(i) Κίνδυνος επιτοκίων  
Ο Όµιλος υπόκειται σε κίνδυνο διακύµανσης των µελλοντικών ταµειακών του ροών ως αποτέλεσµα µιας µεταβολής των επιτοκίων λόγω της λήψης 
τραπεζικών δανείων µε κυµαινόµενο επιτόκιο (κυρίως επί του Euribor - Euro Interbank Offered Rate). Επιπλέον ο Όµιλος έχει επενδύσεις σε 
τοκοφόρα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού. Η έκθεση του σε κίνδυνο επιτοκίου από τα στοιχεία αυτά δεν είναι σηµαντική καθώς οι 
καταθέσεις του συνίστανται σε καταθέσεις όψεως. 
 
Ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα υπόλοιπα (εκτός δανειακών υποχρεώσεων) λοιπά 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τιµές επιτοκίων. 
 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την έκθεση του Οµίλου και της Εταιρίας στον κίνδυνο επιτοκίων την 31/12/11 και 31/12/10. 
 
Ο Όµιλος        
         
31/12/2011     
     
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία          
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση      374.160 374.160 

∆άνεια και απαιτήσεις   1.129.691 15.488.820 16.618.511 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11.399.605  23.156 11.422.761 
Σύνολο (α) 11.399.605 1.129.691 15.886.136 28.415.432 
          
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις     14.445.069 14.445.069 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 25.862.237     25.862.237 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 16.727.614     16.727.614 
Σύνολο (β) 42.589.851 0 14.445.069 57.034.920 
Υπόλοιπο έκθεσης (α) - (β) -31.190.246       
          
31/12/2010     
     
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  

 
   

          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση      748.320 748.320 

∆άνεια και απαιτήσεις     20.803.916 20.803.916 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.620.609  29.316 4.649.925 
Σύνολο (α) 4.620.609 0 21.581.552 26.202.161 

          
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
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Έντοκα µε 
µεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις     15.074.948 15.074.948 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.041.009     32.041.009 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 11.328.314     11.328.314 
Σύνολο (β) 43.369.323 0 15.074.948 58.444.271 
Υπόλοιπο έκθεσης (α) - (β) -38.748.714       
     
     
Η Εταιρεία        
         
31/12/2011     
     
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία          
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση      374.160 374.160 

∆άνεια και απαιτήσεις   1.129.691 16.387.590 17.517.280 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10.778.392   19.738 10.798.130 
Σύνολο (α) 10.778.392 1.129.691 16.781.487 28.689.570 
          
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις     12.853.888 12.853.888 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 25.862.237     25.862.237 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 16.727.614     16.727.614 
Σύνολο (β) 42.589.851 0 12.853.888 55.443.738 
Υπόλοιπο έκθεσης (α) - (β) -31.811.459       
          
          
31/12/2010     
     
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία          
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση      748.320 748.320 

∆άνεια και απαιτήσεις     22.047.464 22.047.464 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.922.537   22.854 3.945.390 
Σύνολο (α) 3.922.537 0 22.818.638 26.741.175 
          
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
          

  
Έντοκα µε 
µεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα µε 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα  Σύνολο  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις     13.733.949 13.733.949 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.041.009     32.041.009 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 11.328.314     11.328.314 
Σύνολο (β) 43.369.323 0 13.733.949 57.103.272 
Υπόλοιπο έκθεσης (α) - (β) -39.446.786       

 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων σε µία λογική µεταβολή των επιτοκίων της τάξης 
του +/- 1,3 % (+/- 1,3 % και για τη χρήση 2010 ).  
 

31/12/11 31/12/10 

Μεταβολή 
επιτοκίων 

Αποτέλεσµα 
προ φόρων  

Ίδια  
κεφάλαια 

Μεταβολή 
επιτοκίων 

Αποτέλεσµα 
προ φόρων  

Ίδια  
κεφάλαια 

1,3% 489.523 391.619 1,3% 580.917 441.497 
-1,3% -489.523 -391.619 -1,3% -580.917 -441.497 
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Η έκθεση τoυ Οµίλου στον κίνδυνο επιτοκίου διαφέρει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον όγκο των σχετικών έντοκων συναλλαγών και 
υπολοίπων. Παρόλα αυτά, η παραπάνω ανάλυση, αν και προσεγγιστική, θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο 
επιτοκίου 
 
 
(ii) Κίνδυνος λοιπών τιµών  
Εκτός των ανωτέρω ο Όµιλος εκτίθεται και σε κίνδυνο διακύµανσης της τιµής χρεογράφων που κατέχει και έχει αναγνωρίσει ως 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση συνολικού ποσού € 374.160 την 31/12/2011. Αφορούν µετοχές που κατέχει η Eταιρεία της 
«Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.» οι οποίες διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η εύλογη αξία των χρεογράφων 
αυτών προσδιορίζονται  απευθείας µε αναφορά σε δηµοσιευµένες τιµές συναλλαγής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι µεταβολές της εύλογης αξίας 
των χρεογράφων  αναγνωρίζεται απευθείας σε όφελος ή βάρος των Ιδίων Κεφαλαίων.  
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των ιδίων κεφαλαίων σε µία λογική µεταβολή της τιµής συναλλαγής των µετοχών της τάξης του 
+/- 50 % (η αντίστοιχη διακύµανση στη χρήση 2010 ήταν +/- 10%).  
 

Επίδραση 
31/12/11 

Επίδραση 
31/12/10 

Μεταβολή 
µετοχής 

Ίδια  
κεφάλαια 

Μεταβολή 
µετοχής 

Ίδια  
κεφάλαια 

50% 112.248 10% 56.872 
-50% -112.248 -10% -56.872 

 
 
Η έκθεση της Εταιρείας στον παραπάνω κίνδυνο, διαφέρει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τις γενικότερες συνθήκες της χρηµατιστηριακής 
αγοράς, καθώς και ειδικότερα της διακύµανσης της τιµής συναλλαγής των εν λόγω µετοχών. Παρόλα αυτά, η παραπάνω ανάλυση, αν και 
προσεγγιστική, θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο λοιπών τιµών. 
 
Β. Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο Όµιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος συνίσταται στη αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου µέρους  να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που 
οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Συγκεκριµένα, ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται περισσότερο στο κίνδυνο αδυναµίας είσπραξης από τον Όµιλο των 
απαιτήσεων του προς πελάτες του.  
 
Ο Πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων της έχει ως εξής:  
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
     

  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11.422.761 4.649.925 10.798.130 3.945.390 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*) 16.618.511 20.803.916 17.517.280 22.047.464 
Σύνολο 28.041.272 25.453.841 28.315.410 25.992.855 

 
 (*) Το κονδύλι σε σχέση µε εµφανιζόµενο στην Κατάσταση οικονοµικής θέσης, διαφέρει κατά: 

 προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άϋλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άϋλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

 προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για µελλοντική πώληση αποθεµάτων. 
 προπληεωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού. 
 απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις 

 
Τα ταµειακά ισοδύναµα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και είναι 
τόσο κοντά στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίµησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους και 
καταθέσεις προθεσµίας. 
 
Το υπόλοιπο που αφορά τις απαιτήσεις έναντι πελατών, αφορά υπόλοιπο µετά αποµειώσεων, χωρίς να ληφθούν υπόψη εξασφαλίσεις ή άλλες 
πιστωτικές αναβαθµίσεις. 
 
Η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν αποµειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των 
ληξιπρόθεσµων που δεν έχουν αποµειωθεί.   
 
Παρακάτω γίνεται διαχωρισµός των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας σε (α) Μη ληξιπρόθεσµες, (β) Ληξιπρόθεσµες χωρίς σηµαντικό 
κίνδυνο αθέτησης  (γ) Ληξιπρόθεσµες µε σηµαντικό κίνδυνο αθέτησης και (δ) Αποµειωµένες.  
 

 Ο Όµιλος   
    

31/12/11 Μη ληξιπρό- 
θεσµες 

Ληξιπρό- 
θεσµες χωρίς 
σηµαντικό 
κίνδυνο 
αθέτησης 

Ληξιπρό- 
θεσµες µε 
σηµαντικό 
κίνδυνο 
αθέτησης 

Αποµει- 
ωµένες Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*) 15.905.991 712.520 1.322.784 -1.322.784 16.618.511 
Σύνολο 15.905.991 712.520 1.322.784 -1.322.784 16.618.511 
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31/12/10 Μη ληξιπρό- 
θεσµες 

Ληξιπρό- 
θεσµες χωρίς 
σηµαντικό 
κίνδυνο 
αθέτησης 

Ληξιπρό- 
θεσµες µε 
σηµαντικό 
κίνδυνο 
αθέτησης 

Αποµει- 
ωµένες Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*) 20.263.159 540.757 784.111 -784.111 20.803.916 
Σύνολο 20.263.159 540.757 784.111 -784.111 20.803.916 

      
 Η Εταιρεία   
    

31/12/11 Μη ληξιπρό- 
θεσµες 

Ληξιπρό- 
θεσµες χωρίς 
σηµαντικό 
κίνδυνο 
αθέτησης 

Ληξιπρό- 
θεσµες µε 
σηµαντικό 
κίνδυνο 
αθέτησης 

Αποµει- 
ωµένες Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*) 16.933.087 584.193 1.090.062 -1.090.062 17.517.280 
Σύνολο 16.933.087 584.193 1.090.062 -1.090.062 17.517.280 

      

31/12/10 Μη ληξιπρό- 
θεσµες 

Ληξιπρό- 
θεσµες χωρίς 
σηµαντικό 
κίνδυνο 
αθέτησης 

Ληξιπρό- 
θεσµες µε 
σηµαντικό 
κίνδυνο 
αθέτησης 

Αποµει- 
ωµένες Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*) 21.696.204 351.261 644.341 -644.341 22.047.464 
Σύνολο 21.696.204 351.261 644.341 -644.341 22.047.464 

 
(*) Το κονδύλι σε σχέση µε εµφανιζόµενο στην Κατάσταση οικονοµικής θέσης, διαφέρει κατά: 

 προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άϋλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άϋλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

 προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για µελλοντική πώληση αποθεµάτων. 
 προπληεωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού. 
 απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις. 

 
Καµία από τις απαιτήσεις του Οµίλου δεν έχει ασφαλιστεί µε υποθήκη ή άλλη µορφή πιστωτικής ασφάλισης. 
 
Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  
 

Γ. Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος ο Όµιλος να αντιµετωπίσει µια δυσκολία στο να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις του, οι οποίες σχετίζονται µε 
τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Παράλληλα παρατίθενται στοιχεία  σε σχέση µε τη 
δυνατότητα ρευστοποίησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας. Στα κονδύλια των υποχρεώσεων 
έχουν συµπεριληφθεί και οι τόκοι που αναλογούν στα αναφερόµενα χρονικά διαστήµατα. 
 

31/12/2011           
            
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία          
            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  Εντός  
6 µηνών 

6 έως  
12 µήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα 
από  5 έτη 

Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση      374.160   374.160 

∆άνεια και απαιτήσεις 16.618.511     0 16.618.511 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11.422.761       11.422.761 
Σύνολο (α) 28.041.272 0 374.160 0 28.415.432 
            
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  Εντός  
6 µηνών 

6 έως  
12 µήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα 
από  5 έτη 

Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14.445.069       14.445.069 
Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις     1.220.938 1.916.321 3.137.259 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις     22.724.977   22.724.977 

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 551.975 93.821     645.796 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 12.756.818 3.325.000     16.081.818 

Σύνολο (β) 27.753.862 3.418.821 23.945.916 1.916.321 57.034.920 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α) - (β) 287.409 -3.418.821 -23.571.756 -1.916.321 -28.619.489 
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31/12/2010           
            
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία          
            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  Εντός  
6 µηνών 

6 έως  
12 µήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα 
από  5 έτη 

Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση      748.320   748.320 

∆άνεια και απαιτήσεις 20.803.916       20.803.916 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.649.925       4.649.925 
Σύνολο (α) 25.453.841 0 748.320 0 26.202.161 
            
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  Εντός  
6 µηνών 

6 έως  
12 µήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα 
από  5 έτη 

Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15.074.948       15.074.948 
Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις     1.675.671 2.101.633 

3.777.304 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις     28.263.705   28.263.705 

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 405.004 333.190     

738.194 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 8.675.120 1.914.999     10.590.119 

Σύνολο (β) 24.155.072 2.248.189 29.939.376 2.101.633 58.444.270 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α) - (β) 1.298.769 -2.248.189 -29.191.056 -2.101.633 -32.242.109 
            
Η Εταιρεία 
            
31/12/2011           
            
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία          
            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  Εντός  
6 µηνών 

6 έως  
12 µήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα 
από  5 έτη 

Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση      374.160   374.160 

∆άνεια και απαιτήσεις 17.517.280     0 17.517.280 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10.798.130       10.798.130 
Σύνολο (α) 28.315.410 0 374.160 0 28.689.570 
            
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  Εντός  
6 µηνών 

6 έως  
12 µήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα 
από  5 έτη 

Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.853.888       12.853.888 
Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις     1.220.938 1.916.321 3.137.259 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις     22.724.977 0 22.724.977 

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 551.975 93.821     645.796 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 12.756.818 3.325.000     16.081.818 

Σύνολο (β) 26.162.681 3.418.821 23.945.916 1.916.321 55.443.739 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α) - (β) 2.152.729 -3.418.821 -23.571.756 -1.916.321 -26.754.169 
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31/12/2010           
            
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία          
            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  Εντός  
6 µηνών 

6 έως  
12 µήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα 
από  5 έτη 

Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση      748.320   

748.320 

∆άνεια και απαιτήσεις 22.047.464     0 22.047.464 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.945.390       3.945.390 
Σύνολο (α) 25.992.854 0 748.320 0 26.741.174 
            
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
            

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  Εντός  
6 µηνών 

6 έως  
12 µήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα 
από  5 έτη 

Σύνολο 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13.733.949       13.733.949 
Μακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις     1.675.671 2.101.633 

3.777.304 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις     28.263.705 0 28.263.705 

Βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 405.004 333.190     

738.194 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 8.675.120 1.914.999     10.590.119 

Σύνολο (β) 22.814.073 2.248.189 29.939.376 2.101.633 57.103.271 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α) - (β) 3.178.781 -2.248.189 -29.191.056 -2.101.633 -30.362.097 
 
 
 
∆. Κίνδυνοι που απορρέουν από το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον 

Η ζήτηση των προϊόντων και κατ' επέκταση οι πωλήσεις του Οµίλου επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς µε τη δραστηριότητα και τον κλάδο 
της Εταιρείας παράγοντες, όπως είναι η οικονοµική αβεβαιότητα και η ύφεση.  

Ειδικά στην Ελληνική αγορά, οι οικονοµικές συνθήκες επιδεινώθηκαν µε ραγδαίο ρυθµό την τελυεταία διετία, επηρεάζοντας ανάλογα τις τα 
αποτελέσµατα και τις προοπτικές για την παραγωγή, την απασχόληση και τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές. Το ελληνικό κράτος αντιµετωπίζει 
σηµαντικά δηµοσιονοµικά προβλήµατα µε αποτέλεσµα τη λήψη έκτακτων µέτρων για την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισµού.  

Μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας και οικονοµικής αστάθειας µια ακριβής εκτίµηση της πορείας της αγοράς από την πλευρά της 
∆ιοίκησης δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. Παρόλα αυτά για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των ανωτέρω κινδύνων ο Όµιλος, εντείνει 
τις προωθητικές του ενέργειες στις στρατηγικές νέες σειρές τις οποίες λάνσαρε το εν λόγω διάστηµα, εστιάζοντας παράλληλα στην µείωση του 
κόστους παραγωγής και στην παραγωγή θετικών ταµειακών ροών. Εκτενής αναφορά επί των ενεργειών του Οµίλου σε αντιστάθµιση του εν λόγω 
κινδύνου γίνετα στην «Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου» (παρ. δ) που συνοδεύει τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις και αποτελούν 
τµήµα της  «Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 1/1 – 31/12/2011» 

 

5.2. Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την 
παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της 
Εταιρίας και του Οµίλου.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω εντεταλµένων στελεχών της Γενικής ή Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης: 

(α) θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες και ρυθµίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις 
διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας  (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο).  

(β) καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.  

 (γ) µεριµνά ώστε ο Όµιλος να διαθέτει την απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη 
λειτουργία του.  

Ειδικότερα, σε σχέση µε τους υφιστάµενους κινδύνους, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι εξής :  
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Αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου   

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες 
για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Γενικής, Οικονοµικής και Εµπορικής ∆ιεύθυνσης: 
 θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων 

µε αξιόγραφα. 
 προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών του Οµίλου σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. 
 προβαίνει στο διαχωρισµό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε:  - απαιτήσεις υπό καθυστέρηση και - επισφαλείς απαιτήσεις (impaired).  
 ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις πληροφορίες αυτές στα controls του πιστωτικού 
ελέγχου 

 προσδιορίζει τα ποσά των απαιτούµενων αποµειώσεων επισφαλών απαιτήσεων  
 προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίµησης και διαχείρισης τυχόν εξασφαλίσεων  
 προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητα τους. 
 αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ του Οµίλου.  
 ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδοµένων που χρησιµοποιεί καθώς και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών.   
 εκτιµά, σε συνεργασία µε την Εµπορική ∆ιεύθυνση,  την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυµβαλλόµενων πελατών.  

 
Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και 
ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. 
 
Σηµειώνεται ότι, οι πωλήσεις χονδρικής του Οµίλου γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και µε πολύ µεγάλη 
διασπορά στα υπόλοιπά τους. Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων αφορά σε πωλήσεις προς φαρµακεία. Η πολιτική του Οµίλου είναι να 
συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες.  
 
Αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του Οµίλου µέσω 
προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και των ταµειακών εκροών από την 
καθηµερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, µηνιαία 
βάση).  

Ο Όµιλος διατηρεί µετρητά και υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για διάστηµα έως 30 
ηµερών. Η χρηµατοδότηση των µακροπρόθεσµων αναγκών του προστατεύεται, επιπλέον, από ένα ικανοποιητικό αριθµό πιστώσεων και την 
ικανότητα να πωλήσει µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς  

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η ∆ιοίκηση του Οµίλου διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για 
την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων 
για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως: 
 µεριµνά ώστε να υφίσταται επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα του Οµίλου.  
 καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων και της προσαρµογής της αξίας και των 
προβλέψεων αυτών. 
 εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των οποίων εκτιµάται 
και ποσοτικά η έκθεση του Οµίλου στους κινδύνους αυτούς. 
 µελετά και αναλύει δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηµαοοικονοµικών µέσων ή εργαλείων αντιστάθµισης των κινδύνων. 

 
6. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Η συµφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών, µειώσεων, αποκτήσεων µέσω επιχειρηµατικών συνενώσεων και των αποσβέσεων των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων έχουν ως εξής: 
 
 
 

Ο Όµιλος 
        

  Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Εγκαταστάσεις 

κτίρίων 

Μηχανή 
µατα 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισµός 

Μεταφο- 
ρικά µέσα 

Ακινητο- 
ποιήσεις υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης        
  1.170.000 8.788.302 6.023.987 9.378.070 197.553 906.796 26.464.708 
Προσθήκες 0 198.596 551.551 2.463.811 26.170 208.573 3.448.702 
Κόστος δανεισµού 0 0 0 0 0 74.673 74.673 
(-) Απώλεια ελέγχου 
θυγατρικής 0 6.457 0 695.031 0 0 701.488 
(-) Μειώσεις 0 0 299 9.122 90.655 0 100.075 
Υπόλοιπα 31/12/2010 1.170.000 8.980.441 6.575.239 11.137.728 133.069 1.190.042 29.186.519 
Προσθήκες 0 291.128 248.611 742.034 6.179 14.135 1.302.087 
Κόστος δανεισµού 0 0 0 0 0 62.444 62.444 
(-) Μειώσεις 0 0 35.000 0 1.780 0 36.780 
Υπόλοιπα 31/12/2011 1.170.000 9.271.569 6.788.850 11.879.762 137.467 1.266.621 30.514.270 
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Β. Αποσβέσεις        
Υπόλοιπα 1/1/2010 0 940.554 972.372 3.428.946 18.844 0 5.360.716 
Αποσβέσεις 0 298.323 413.701 1.231.699 30.538 0 1.974.262 
(-) Απώλεια ελέγχου 
θυγατρικής 0 0 0 93.897 0 0 93.897 
(-) Μειώσεις 0 0 181 2.297 51.476 0 53.954 
Υπόλοιπα 31/12/2010 0 1.238.877 1.385.892 4.564.450 -2.094 0 7.187.126 
Αποσβέσεις 0 304.859 442.420 1.254.416 18.880 0 2.020.575 
(-) Μειώσεις 0 0 0 0 1.110 0 1.110 
Υπόλοιπα 31/12/2011 0 1.543.737 1.828.312 5.818.866 15.676 0 9.206.591 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31/12/2010 1.170.000 7.741.563 5.189.347 6.573.278 135.162 1.190.042 21.999.391 

        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31/12/2011 1.170.000 7.727.832 4.960.539 6.060.895 121.791 1.266.621 21.307.677 

        
Η Εταιρεία 

        

  Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Εγκαταστάσεις 

κτίρίων 

Μηχανή 
µατα 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισµός 

Μεταφο- 
ρικά µέσα 

Ακινητο- 
ποιήσεις υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης        
Υπόλοιπα 1/1/2010 1.170.000 8.746.600 6.003.228 8.328.625 138.708 906.796 25.293.957 
Προσθήκες 0 195.931 551.551 2.318.670 0 208.573 3.274.726 
Κόστος δανεισµού 0 0 0 0 0 74.673 74.673 
(-) Μειώσεις 0 0 299 9.122 0 0 9.421 
Υπόλοιπα 31/12/2010 1.170.000 8.942.531 6.554.481 10.638.173 138.708 1.190.042 28.633.935 
Προσθήκες 0 291.128 248.611 499.594 6.179 14.135 1.059.647 
Κόστος δανεισµού 0 0 0 0 0 62.444 62.444 
(-) Μειώσεις 0 0 35.000 0 1.780 0 36.780 
Υπόλοιπα 31/12/2011 1.170.000 9.233.660 6.768.092 11.137.767 143.107 1.266.621 29.719.246 
        
Β. Αποσβέσεις        
Υπόλοιπα 1/1/2010 0 933.549 970.643 3.308.349 36.574 0 5.249.115 
Αποσβέσεις 0 292.852 412.325 1.068.162 16.731 0 1.790.070 
(-) Μειώσεις 0 0 181 2.297 0 0 2.478 
Υπόλοιπα 31/12/2010 0 1.226.401 1.382.787 4.374.215 53.305 0 7.036.708 
Αποσβέσεις 0 304.590 441.043 1.148.655 16.911 0 1.911.198 
(-) Μειώσεις 0 0 0 0 1.110 0 1.110 
Υπόλοιπα 31/12/2011 0 1.530.991 1.823.830 5.522.870 69.105 0 8.946.796 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31/12/2010 1.170.000 7.716.130 5.171.694 6.263.957 85.403 1.190.042 21.597.227 

        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31/12/2011 1.170.000 7.702.668 4.944.262 5.614.896 74.002 1.266.621 20.772.450 

 
Τα πάγια του Οµίλου τα οποία έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση, αφορούν αποκλειστικά πάγια της Εταιρείας και έχουν ως εξής: 
 

  31/12/11 31/12/10 

Χρηµατοδοτική µίσθωση που αφορά οικόπεδο 973.000 973.000 
Χρηµατοδοτική µίσθωση που αφορά κτίριο 2.980.163 2.980.163 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις που αφορούν λοιπό εξοπλισµό 4.539.747 4.539.747 
Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις κτιρίου -586.236 -486.996 
Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού -2.688.145 -2.177.664 
Αναπόσβεστη αξία παγίων αποκτηθέντων µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση 

5.218.529 5.828.249 

 
Για τα πάγια που δεν αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση, δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
 
Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου κεφαλαιοποιείται και 
αποτελεί τµήµα του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. Το ποσό του κόστους δανεισµού που ο Οµιλος κεφαλαιοποίησε στη χρήση 2011 και τη 
χρήση 2010 ανήλθε σε € 62.444 και € 74.673 αντίστοιχα και αφορά επενδυτικές δαπάνες σε πάγια περιουσιακά στοιχεία («Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση») των οποίων η χρήση προϋποθέτει κάποιο σηµαντικό χρόνο κατασκευής.    
 
Η χρηµατοδότηση για την κατασκευή των εν λόγω παγίων προέρχεται από γενικό δανεισµό ως εκ τούτου η Εταιρεία προσδιορίζει το ποσό του 
κόστους δανεισµού που είναι κατάλληλο για κεφαλαιοποίηση µε την εφαρµογή ενός επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. Ως επιτόκιο κεφαλαιοποίησης 
λαµβάνεται ο σταθµισµένος µέσος όρος του κόστους δανεισµού, σε σχέση µε τα υφιστάµενα υπόλοιπα των δανείων της οικονοµικής οντότητας 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
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7. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 

Η συµφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών, των αποκτήσεων µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων και των αποσβέσεων των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
     

  Λογισµικά ∆ικαιώµατα Έξοδα  
ανάπτυξης Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης     
     
Υπόλοιπα 1/1/2010 2.231.159 307.321 3.751.066 6.289.545 
Προσθήκες  637.599 1.099 2.079.671 2.718.369 
(-) Μειώσεις 2.350 0 0 2.350 
Υπόλοιπα 31/12/2010 2.866.408 308.420 5.830.737 9.005.565 
Προσθήκες  622.531 2.659.000 2.235.991 5.517.522 
(-) Μειώσεις 0 0 0 0 
Υπόλοιπα 31/12/2011 3.488.939 2.967.420 8.066.728 14.523.086 
     
Β. Αποσβέσεις     
     
Υπόλοιπα 1/1/2010 569.655 176.950 695.044 1.441.649 
Αποσβέσεις  257.915 36.244 804.018 1.098.177 
(-) Μειώσεις 134 0 0 134 
Υπόλοιπα 31/12/2010 827.436 213.194 1.499.062 2.539.692 
Αποσβέσεις  310.578 2.574.373 1.206.605 4.091.556 
(-) Μειώσεις 0 0 0 0 
Υπόλοιπα 31/12/2011 1.138.014 2.787.567 2.705.667 6.631.248 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2010 2.038.972 95.226 4.331.675 6.465.872 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2011 2.350.924 179.852 5.361.061 7.891.838 
     

Η Εταιρεία 
     

  Λογισµικά ∆ικαιώµατα Έξοδα  
ανάπτυξης Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης     
     
Υπόλοιπα 1/1/2010 2.200.774 277.623 3.781.066 6.259.463 
Προσθήκες  634.949 100.000 2.079.671 2.814.620 
(-) Μειώσεις 2.350 0 0 2.350 
Υπόλοιπα 31/12/2010 2.833.373 377.623 5.860.737 9.071.733 
Προσθήκες  622.531 2.659.000 2.235.991 5.517.522 
(-) Μειώσεις 0 0 0 0 
Υπόλοιπα 31/12/2011 3.455.904 3.036.623 8.096.728 14.589.254 
     
Β. Αποσβέσεις     
     
Υπόλοιπα 1/1/2010 557.855 165.716 707.471 1.431.042 
Αποσβέσεις  249.144 30.521 804.018 1.083.683 
(-) Μειώσεις 134 0 0 134 
Υπόλοιπα 31/12/2010 806.864 196.237 1.511.489 2.514.591 
Αποσβέσεις  305.035 2.568.579 1.206.605 4.080.219 
(-) Μειώσεις 0 0 0 0 
Υπόλοιπα 31/12/2011 1.111.900 2.764.817 2.718.094 6.594.811 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2010 2.026.509 181.386 4.349.248 6.557.141 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2011 2.344.004 271.806 5.378.634 7.994.444 

 
 
Τα «Έξοδα ανάπτυξης» αφορούν κυρίως έξοδα σχεδιασµού, κατασκευής και δοκιµής προ-παραγωγής ή προ-χρησιµοποίησης πρωτοτύπων και 
προτύπων νέων προϊόντων, είτε έξοδα σχεδιασµού, κατασκευής και δοκιµής µιας επιλεγµένης εναλλακτικής λύσης για νέα ή βελτιωµένα υλικά και 
προϊόντα. Από προηγούµενη περίοδο η Εταιρεία έχει βελτιώσει την ικανότητα της να επιµετρά αξιόπιστα  τις αποδοτέες δαπάνες στα εσωτερικώς 
δηµιουργούµενα έξοδα ανάπτυξης νέων προϊόντων µέσω, µεταξύ άλλων, της υιοθέτησης νέου ολοκληρωµένου συστήµατος καταγραφής του 
χρόνου και αντικειµένου απασχόλησης του προσωπικού που απασχολείται στην δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης. 
 
Τα «∆ικαιώµατα» αφορούν κυρίως το δικαίωµα διανοµής προϊόντων Κορρέ στην Βόρεια Αµερική που αποκτήθηκε από τον παλαιό διανοµέα και 
µεταβιβάστηκε οριστικά στο 2ο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 2011 στο νέο διανοµέα (Όµιλος «Johnson & Johnson Καταναλωτών Inc» (“J&J”), 
βλέπε σχετικά την υπ΄αριθµ 36 σηµείωση).  Η εταιρία προχώρησε στην πλήρη απόσβεση αυτού του άυλου περιουσιακού στοιχείου όταν επήλθε 
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το τέλος της συνεργασίας του µε τον προηγούµενο διανοµέα, τον Οκτώβριο του 2011, µετά την επιτυχή έναρξη διανοµής των προϊόντων 
«Κορρές» από την J&J.  
 
 
8. Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 

8.1. Ανάλυση και εξέλιξη του κονδυλίου  

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/11 31/12/10 01/01/10 

Επωνυµία Ποσό  
συµµετοχής 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

Ποσό  
συµµετοχής 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

Ποσό  
συµµετοχής 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

Κίνγκς εντ Κουήνς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε 2.100.000 100,0% 2.100.000 100,0% 2.100.000 100,0% 

Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. 707.780 100,0% 707.780 100,0% 707.780 100,0% 

District Two GmbΗ 1.136.920 50,0% 1.136.920 50,0% 1.136.920 50,0% 

Φάρµακον Βορείου Ελλάδας A.E. 8.427.855 100,0% 8.427.855 100,0% 8.427.855 100,0% 

Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. - - 36.000 60,0% 36.000 60,0% 

Milgauss Limited - - - - 1.002.000 16,7% 

Σύνολο 12.372.555   12.408.555   13.410.555   

 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και συγκεκριµένα την 13/4/2011, ο Όµιλος απώλεσε τον έλεγχο της εταιρείας «Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε.» 
λόγω µεταβίβασης συµµετοχής του στο µετοχικό κεφάλαιο ποσοστού 36%, αντί ποσού € 21.600. Ως αποτέλεσµα της απώλειας του ελέγχου, ο 
Όµιλος από την εν λόγω ηµεροµηνία και µετά παύει να αναγνωρίζει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της «Φύτο 
Τουέλβ Α.Ε.Ε.» καθώς και τη λογιστική αξία της µειοψηφικής συµµετοχής σ΄αυτήν.  
 
Το αποτέλεσµα της µεταβίβασης της παραπάνω συµµετοχής καθώς και γενικότερα η επίδραση της παραπάνω απώλειας ελέγχου στα ίδια κεφάλαια 
και στα καθαρά αποτελέσµατα που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής ήταν επουσιώδης.  
 
Η συµµετοχή πλέον στην «Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε.» από την 13/4/2011 διακρατάται ως επένδυση σε συγγενή επιχείρηση και αντιµετωπίζεται 
λογιστικά µε την µέθοδο της καθαρής θέσης (βλέπε σχετικά την παρακάτω υπ΄αριθµ. 9 σηµείωση).  
 
Συνολικά η εξέλιξη των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

  31/12/11 31/12/10 
Υπόλοιπο αρχής περιόδου  12.408.555 13.410.555 

Απώλεια ελέγχου της “Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε.” και µεταφορά 
της διακρατούµενης συµµετοχής ως επένδυση σε συγγενή 
εταιρεία 

-36.000 -- 

Απώλεια ελέγχου της “Milgauss Ltd” και µεταφορά της 
συµµετοχής ως επένδυση σε συγγενή εταιρεία 

-- -1.002.000 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 12.372.555 12.408.555 

 
Αναφορικά µε τις αποκτήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην προηγούµενη χρήση 2010 σχετική πληροφόρηση παρατίθεται στις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.korres.com.  
 

8.2. Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία των ενοποιούµενων θυγατρικών 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά κονδύλια (προ απαλοιφών ενοποίησης) κάθε µίας θυγατρικής όπως αυτά διαµορφώθηκαν από 
την ηµεροµηνία απόκτησής τους και περιλήφθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου:  
 

  
Κίνγκς  

εντ Κουήνς  
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 

Φύτο  
Τουέλβ Α.Ε.Ε. 

Κορρές  
Οµοιοπαθητικά Α.Ε. 

District Two  
GmbH  

Pharmacon Βορείου 
Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε.  

Milgauss  
Ltd 

                          

  31/12/11 31/12/10 -- 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 - 01/07/10 

ΠΕΡιΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ                         
Μη κυκλοφοριακά 
περιουσιακά 
στοιχεία 434.272 492.216 - 26.851 46.084 44.873 523.207 324.473 602.662 671.328 - - 
Κυκλοφοριακά 
περιουσιακά 
στοιχεία 2.611.892 3.569.709 - 28.208 695.607 711.925 2.353.188 2.374.102 1.116.141 946.874 - - 
Σύνολο 
περιουσιακών 
στοιχείων 

3.046.164 4.061.925 0 55.059 741.691 756.798 2.876.395 2.698.575 1.718.803 1.618.202 0 0 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                         
Μετοχικό 
κεφάλαιο και 
αποθεµατικά 2.085.700 2.085.700 - 60.000 75.188 75.188 425.000 425.000 2.955.543 2.955.543 - - 
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Κέρδη/(Ζηµιές) εις 
νέο -1.290.216 -1.491.652 - -54.120 556.649 415.075 -697.034 -313.498 -1.306.405 -1.433.400 - - 
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

795.484 594.048 0 5.880 631.838 490.264 -272.034 111.502 1.649.138 1.522.142 0 - 

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 830 830 - 0 25.802 25.802 0 0 0 0 - - 

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 2.249.850 3.467.047 - 49.179 84.051 240.732 3.148.429 2.587.073 69.665 96.060 - - 
Σύνολο 
υποχρεώσεων 

2.250.680 3.467.877 - 49.179 109.853 266.534 3.148.429 2.587.073 69.665 96.060 - - 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων  
& υποχρεώσεων 

3.046.164 4.061.925 0 55.059 741.691 756.798 2.876.395 2.698.575 1.718.803 1.618.202 0 0 

                     

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/03/11 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 - 1/1 - 

1/7/10 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                         
Πωλήσεις 1.022.792 1.072.162 0 0 853.961 766.195 3.636.966 2.987.004 0 0 0 4.504.007 

Αποτέλεσµα προ 
φόρων 248.392 -499.186 84.144 79.910 175.244 237.670 -383.536 -139.674 155.741 256.625 0 -476.554 
Αποτέλεσµα 
µετά φόρων  

201.436 -440.719 67.316 62.618 141.574 159.992 -383.536 -104.755 126.996 118.477 0 -309.760 

 
 
9. Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις σε επέιπεδο Εταιρείας και Οµίλου αναλύεται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
      

Ανάλυση λογιστικής αξίας σε µονάδες   Σύνολική 
λογιστική 
αξία Προϊόντα 

Κρόκου 
Κοζάνης 
ΑΕΒΕ 

Korres 
Retail UK 

Ltd 

Milgauss 
Ltd 

Φύτο 
Τουέλβ 
Α.Ε.Ε. 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 2.420.640 2.420.640 0 0 0 

Μικτή Λογιστική αξία 3.349.347 2.420.640 56 928.651 0 
Μερίδιο στην µεταβολή της καθαρής περιουσίας της 
συγγενούς επιχείρησης  µετά την απόκτηση της -449.298 -229.596 -56 -219.646 0 

Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης  0 0 0 0 0 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 2.900.050 2.191.045 0 709.005 0 

Μικτή Λογιστική αξία 3.366.914 2.420.640 56 928.651 17.567 
Μερίδιο στην µεταβολή της καθαρής περιουσίας της 
συγγενούς επιχείρησης  µετά την απόκτηση της -779.599 -310.425 -56 -456.978 -12.141 

Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης  -1.951.185 -1.623.962 0 -327.223 0 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 636.130 486.254 0 144.450 5.426 

      
Η Εταιρεία 

      
Ανάλυση λογιστικής αξίας σε µονάδες   Σύνολική 

λογιστική 
αξία Προϊόντα 

Κρόκου 
Κοζάνης 
ΑΕΒΕ 

Korres 
Retail UK 

Ltd 

Milgauss 
Ltd 

Φύτο 
Τουέλβ 
Α.Ε.Ε. 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 2.420.640 2.420.640 0 0 0 

Μικτή Λογιστική αξία 3.422.696 2.420.640 56 928.651 0 

Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης  -73.349 0 0 0 0 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 3.349.347 2.420.640 56 928.651 0 

Μικτή Λογιστική αξία 3.366.914 2.420.640 56 928.651 17.567 

Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης  -2.718.588 -1.934.387 0 -784.202 0 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 648.326 486.254 56 144.449 17.567 

 
Μετά από ενδείξεις ότι οι επενδύσεις στις συγγενικές εταιρείες «Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ», «Milgauss Ltd» και «Korres Retail UK Ltd»  
ελέγχθηκαν οι λογιστικές αξίες των εν λόγω επενδύσεων για αποµείωση µε σύγκριση του ανακτήσιµου ποσού της κάθε επένδυσης (την υψηλότερη 
αξία µεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας µείον το κόστος πώλησης) και την λογιστικής αξίας της.  
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Κατά τη σύγκριση αυτή προέκυψε  ζηµιά αποµείωσης της επενδύσεων στις ανωτέρω επιχειρήσεις, «Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ», «Milgauss 
Ltd» και «Korres Retail UK Ltd» ποσών € 1.623.962, € 327.223 και € 56 αντίστοιχα η οποία κι επιβάρυνε τα αποτελέσµατα του Οµίλου 
(λογαριασµός «Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις»).  
 
Κατά τον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης της επένδυσης στην «Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ», ο Όµιλος εκτίµησε το µερίδιό του στην 
παρούσα αξία των υπολογιζόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από τη συγγενή επιχείρηση, 
περιλαµβανοµένων των ταµιακών ροών από τις δραστηριότητες της συγγενούς και το προϊόν από την τελική διάθεση της επένδυσης. 
 
Ο υπολογισµός των µελλοντικών ταµιακών ροών βασίστηκε σε προβλέψεις που προκύπτουν από οικονοµικό προϋπολογισµό ο οποίος έχει εγκριθεί 
από την διοίκηση και καλύπτουν αναλυτική τετραετή περίοδο. Βασικές παραδοχές αποτελεί το προϋπολογιζόµενο µερίδιο αγοράς καθώς και το 
προϋπολογιζόµενο µικτό περιθώριο κέρδους.  
 
Οι αξίες που αποδίδονται στις βασικές παραδοχές αντανακλούν την εµπειρία του παρελθόντος και είναι σύµφωνες προς τις εξωτερικές πηγές 
πληροφόρησης. Τα προϋπολογιζόµενο µερίδιο αγοράς και τα µικτά κέρδη υπολογίζονται σύµφωνα µε τα µεγέθη που πραγµατοποιήθηκαν το 
αµέσως  προηγούµενο έτος ή στο τρέχον έτος προσαρµοσµένα κατά την προσδοκώµενη βελτίωση απόδοσης.  
 
Ο µέσος όρος µικτού περιθωρίου κέρδους υπολογίστηκε σε 41%, µε µηδενικό ρυθµό ανάπτυξης.   
 
Προκειµένου να καθoριστεί  το προεξοφλητικό επιτόκιο των µονάδων χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία του Μέσου Σταθµικού Κόστους Κεφαλαίου 
(Μ.Σ.Κ.Κ. ή WACC) το οποίο υπολογίστηκε για κάθε µονάδα ως εξής: 
 

  Τιµές 

Επιτόκιο βάσης - risk free rate (Rf) (προ φόρων) 10,00% 
Συντελεστής beta (B) 1,00 
Μέση αναµενόµενη απόδοση αγοράς (Rm) 5,50% 
Κόστος ιδίων κεφαλαίων (Ke: rf + (b*rm)) 15,50% 
Αναλογία συµµετοχής Ιδίων/Ξένων κεφαλαίων 75/25 
Κόστος δανεισµού (Kd) 5,40% 
Φορολογικός συντελεστής:  20,00% 
Φόρµουλα WACC (*) 12,71 % 

 
(*) (Αναλογία Ίδιων 25% * κόστος ιδίων κεφαλαίων ke) + (Αναλογία Ξένων 75% * Κόστος δανεισµού kd *(1-0,20 φορολογικός συντελεστής) 
 
Κατά τον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης των επενδύσεων στην «Milgauss Ltd» και στην «Korres Retail UK Ltd», ο Όµιλος εκτίµησε το 
µερίδιό του στην αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από την τελική διάθεσή των επενδύσεων.  
 
Οι λογιστικές αξίες των επενδύσεων, στα πλαίσια εφαρµογής της Μεθόδου Καθρής Θέσης προσαρµόστηκε στην µεταβολή του µεριδίου του Οµίλου 
στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των συγγενών επιχειρήσων κατά το διάστηµα της περίοδου αναφοράς ως εξής:  
 

  31/12/11 31/12/10 
Υπόλοιπο αρχής περιόδου  2.900.050 2.315.731 
Απόκτηση της συµµετοχής στην «Korres Retail UK Ltd» -- 56 
Μερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα της «Korres Retail UK 
Ltd» -- -89.160 

Αναλογούσα ζηµιά «Korres Retail UK Ltd» αποµείωσης που 
αναγνωρίσηκε σε µείωση σχετικής απαίτησης 

-- 22.078 

Αναλογούσα ζηµιά «Korres Retail UK Ltd» αποµείωσης που 
αναγνωρίσηκε ως υποχρέωση 

-- 67.027 

Απώλεια ελέγχου της “Milgauss Ltd” και µεταφορά της 
συµµετοχής ως επένδυση σε συγγενή εταιρεία 

-- 1.002.000 

Ζηµιά αποτίµησης στην εύλογη αξία της διακρατούµενης 
επένδυσης στην “Milgauss Ltd”  

-- -73.349 

Μερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα της "Milgauss Ltd" -200.611 -239.466 
Μερίδιο του Οµίλου σε συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης 
της "Milgauss Ltd" που αναγνωρίοστηκαν απ΄ευθείας στην 
καθαρή θέση 

-36.722 19.820 

Μερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα της "Προϊόντα Κρόκου 
Κοζάνης Α.Ε.B.Ε." 

-80.829 -124.687 

Απώλεια ελέγχου της “Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε.” και µεταφορά της 
συµµετοχής ως επένδυση σε συγγενή εταιρεία 

17.567 -- 

Αποτίµηση στην εύλογη αξία της διακρατούµενης επένδυσης 
στην “Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε.” 

4.750 -- 

Μερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα της "Φύτο Τουέλβ 
Α.Ε.Ε."µετά την απώλεια του ελέγχου 

-16.891 -- 

Αποµείωση συµµετοχής στην “Milgauss Ltd”  -327.223 -- 
Αποµείωση συµµετοχής στην “Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης 
Α.Ε.B.Ε.”  

-1.623.962 -- 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 636.129 2.900.050 
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Η επένδυση στην “Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε.” αποτελούσε µέχρι την 13/4/2011 συµµετοχή σε θυγατρική εταιρεία (βλέπε σχετικά την παραπάνω 
υπ΄αριθµ. 8 σηµείωση). Η διακρατούµενη επένδυση στην “Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε.” αναγνωρίζεται ως επένδυση σε συγγενή επιχείρηση δεδοµένης 
του ποσοστού συµµετοχής τους και της ασκούµενης από τον Όµιλο σηµαντικής επιρροής στις δραστηριότητες της.   
 
Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα αποτελέσµατα που αναλογούν στον Όµιλο από τις συµµετοχές στις συγγενείς 
επιχειρήσεις, έχουν ως εξής: 
 

Συγγενής % συµ- 
µετοχής 

Χώρα Περιουσιακά 
στοιχεία 

Υποχρεώσεις Πωλήσεις Συνολικά 
αποτελέσµατα 

Μερίδιο 
αποτελεσµάτων 

    01/01/10       
Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.B.Ε. 45,0% Ελλάδα 3.600.542 465.036       
      31/12/10 1/1 - 31/12/10 
Korres Retail UK Ltd 50,0% Αγγλία 138.928 316.610 92.177 -178.321 -89.160 
Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.B.Ε. 45,0% Ελλάδα 3.346.243 556.181 428.682 -277.081 -124.687 
Milgauss Ltd 16,7% Κύπρος 6.199.702 1.954.161 5.863.046 -1.433.926 -239.466 
            Σύνολο -453.313 
      31/12/11 1/1 - 31/12/11 
Korres Retail UK Ltd 50,0% Αγγλία 119.582 272.522 -- -164.765 -82.383 
Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.B.Ε. 45,0% Ελλάδα 3.088.148 477.706 397.628 -179.620 -80.829 
Milgauss Ltd 16,7% Κύπρος 3.622.733 696.980 4.323.520 -1.201.263 -200.611 
Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. 24,0% Ελλάδα 42.079 39.261 99.991 -70.378 -16.891 
            Σύνολο -380.714 

 
Το µερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα των συγγενών επιχειρήσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2011 και της συγκρίσιµης χρήσης 1/1 – 
31/12/2010 συνολικού ποσού € -380.714 και € -453.313 αντίστοιχα, αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα του Οµίλου στο λογαριασµό της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης «Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις».  
 
 
10. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση την 31/12/2011 και την 31/12/2010 αφορούν µετοχές που απέκτησε η Eταιρεία της 
«ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.) και αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,13% 
του κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.  Οι µετοχές της «Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.» διαπραγµατεύονται από την 28/02/2008 στην Εναλλακτική Αγορά 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Η είσοδος της εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της «Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.» αποτελεί µια κίνηση υποστήριξης του επιχειρηµατικού πλάνου 
ανάπτυξης της δεύτερης και περαιτέρω ενδυνάµωσης των σχέσεων µε αυτήν.  
 
Οι παραπάνω µετοχές αποκτήθηκαν την 26/3/2008 και αποτιµήθηκαν την 31/12/2011 και 31/12/2010 στην εύλογη αξία τους (τρέχουσα 
χρηµατιστηριακή τιµή). Οι διαφορές αποτίµησης καταχωρήθηκαν, καθαρές από φόρους, σε ειδικά αποθεµατικά των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Οι παραπάνω µετοχές την 9/10/2009 ενεχυριάστηκαν στα πλαίσια έκδοσης οµολογιακού δανείου (βλέπε σχετικά την παρακάτω υπ΄αριθµ. 20 
σηµείωση). 
 
Η κίνηση του λογαριασµού συνοψίζεται ως εξής: 

 
Ο Όµιλος 

      
  31/12/11 31/12/10 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου  748.320 819.410 
Ζηµιές από αποτίµηση της συµµετοχής -374.160 -71.090 
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 374.160 748.320 
      

Η Εταιρεία 
      

  31/12/11 31/12/10 
Υπόλοιπο αρχής περιόδου  748.320 819.410 
Ζηµιές από αποτίµηση της συµµετοχής -374.160 -71.090 
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 374.160 748.320 

 
 
11. Υπεραξία επιχείρησης  

Οι µονάδες στις οποίες επιµερίζεται η υπεραξία ποσού € 9.102.789 που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου είναι οι εξής:  
 

Υπεραξία επιχείρησης Σύνολο Μονάδες στις οποίες επιµερίζεται η υπεραξία 
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Κορρές 

Οµοιοπαθητικά 
Α.Ε. 

Φάρµακον 
Βορείου 

Ελλάδας A.E. 

 
District Two 

Gmbh 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009 9.102.790 580.405 7.533.478 988.906 

Μικτή Λογιστική αξία 9.102.790 580.405 7.533.478 988.906 
Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης  0 0 0 0 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 9.102.790 580.405 7.533.478 988.906 

Μικτή Λογιστική αξία 9.102.789 580.405 7.533.478 988.906 
Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης  0 0 0 0 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2011 9.102.789 580.405 7.533.478 988.906 

 
 
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση µιας θυγατρικής ή συνδεδεµένης επιχείρησης αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ του κόστους της 
απόκτησης και της εύλογης αξίας του ποσοστού του Οµίλου επί των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής ή της συνδεδεµένης επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η υπεραξία αρχικά 
αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο στο κόστος και µεταγενέστερα επιµετράται στο κόστος µειωµένο µε οποιεσδήποτε συσσωρευµένες 
ζηµίες αποµείωσης. Για την διενέργεια  ελέγχου αποµείωσης, η υπεραξία κατανέµεται σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών που αναµένεται 
να ωφεληθούν από τις συνέργειες της απόκτησης - συνένωσης.  
 
Μονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών στις οποίες έχει κατανεµηθεί υπεραξία εξετάζονται για αποµείωση ετησίως ή και συχνότερα, όταν υπάρχουν 
ενδείξεις  αποµείωσης. Σε υλοποίηση αυτής της αρχής ο Όµιλος προέβη την 31/12/2011 στον έλεγχο αποµείωσης της εν λόγω υπεραξίας.  
 
Για τον έλεγχο της αποµείωσης έγινε σύγκριση του ανακτήσιµου ποσών κάθε µίας από τις παραπάνω µονάδες µε τη λογιστική αξία των µονάδων 
αυτών (καθαρά περιουσιακά στοιχεία).  
 
Ως ανακτήσιµο ποσό λήφθηκε η αξία λόγω χρήσης (value in use). Ο υπολογισµός αυτός χρησιµοποιεί προβλέψεις ταµιακών ροών που προκύπτουν 
από οικονοµικό προϋπολογισµό ο οποίος έχει εγκριθεί από την διοίκηση και καλύπτουν αναλυτική τετραετή περίοδο. Βασικές παραδοχές αποτελεί 
το προϋπολογιζόµενο µερίδιο αγοράς καθώς και το προϋπολογιζόµενο µικτό περιθώριο κέρδους.  
 
Οι αξίες που αποδίδονται στις βασικές παραδοχές αντανακλούν την εµπειρία του παρελθόντος και είναι σύµφωνες προς τις εξωτερικές πηγές 
πληροφόρησης. Τα προϋπολογιζόµενο µερίδιο αγοράς και τα µικτά κέρδη υπολογίζονται σύµφωνα µε τα µεγέθη που πραγµατοποιήθηκαν το 
αµέσως  προηγούµενο έτος ή στο τρέχον έτος προσαρµοσµένα κατά την προσδοκώµενη βελτίωση απόδοσης.  
 
Ο µέσος όρος µικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και ο ρυθµός ανάπτυξης της µονάδας υπολογίστηκε στην κάθε µονάδα ως εξής:  
 

Επωνυµία 

Ποσοστό 
µικτού 

περιθωρίου 
κέρδους 

Ρυθµός 
ανάπτυξης 

Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. 77% 1,50% 
Φάρµακον Βορείου Ελλάδας A.E. 30% 1,50% 
District Two GmbΗ 54% 1,50% 

 
Προκειµένου να καθoριστεί  το προεξοφλητικό επιτόκιο των µονάδων χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία του Μέσου Σταθµικού Κόστους Κεφαλαίου 
(Μ.Σ.Κ.Κ. ή WACC) το οποίο υπολογίστηκε για κάθε µονάδα ως εξής: 
 

  
Κορρές 

Οµοιοπαθητικά 
Α.Ε. 

Φάρµακον 
Βορείου 

Ελλάδας A.E. 

District Two 
GmbΗ 

Επιτόκιο βάσης - risk free rate (Rf) (προ φόρων) 10,00% 10,00% 3,44% 
Συντελεστής beta (B) 1,00 1,00 1,00 
Μέση αναµενόµενη απόδοση αγοράς (Rm) 5,50% 5,50% 5,50% 
Κόστος ιδίων κεφαλαίων (Ke: rf + (b*rm)) 15,50% 15,50% 8,94% 
Αναλογία συµµετοχής Ιδίων/Ξένων κεφαλαίων 75/25 75/25 75/25 
Κόστος δανεισµού (Kd) 5,40% 5,40% 5,40% 
Φορολογικός συντελεστής:  20,00% 20,00% 20,00% 
Φόρµουλα WACC (*) 12,71% 12,71% 7,79% 

 
(*) (Αναλογία Ίδιων 25% * κόστος ιδίων κεφαλαίων ke) + (Αναλογία Ξένων 75% * Κόστος δανεισµού kd *(1-0,20 φορολογικός συντελεστής) 
 
 
12. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν σε: 
 

Ο Όµιλος 
      

       31/12/11 31/12/10 
∆οσµένες εγγυήσεις 133.554 109.068 
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Σύνολο 133.554 109.068 
      

Η Εταιρεία 
      

       31/12/11 31/12/10 
∆οσµένες εγγυήσεις 88.693 91.086 
Σύνολο 88.693 91.086 

 
Το κονδύλι «∆οσµένες εγγυήσεις» αφορά απαιτήσεις που είναι δεσµευµένες από τρίτους οργανισµούς ή επιχειρήσεις για διάφορες εξασφαλίσεις. 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι µακροπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους καθώς επίσης, η είσπραξή τους 
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα τέτοιο που η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος θεωρείται ασήµαντη. 

Για όλες τις απαιτήσεις του Οµίλου έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση τους. Σύµφωνα µε την παραπάνω 
εκτίµηση, καµία από τις ανωτέρω µακροπρόθεσµες απαιτήσεις δεν έχει υποστεί αποµείωση, τέτοια για την οποία θα απαιτείτο σχηµατισµός 
σχετικής πρόβλεψης. 

13. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
      

  31/12/11 31/12/10 
Εµπορεύµατα 6.961.955 6.880.026 
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 7.628.193 5.431.990 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 4.907.611 4.174.264 
Αξία υποτίµησης αποθεµάτων -859.615 -604.503 
Σύνολο 18.638.144 15.881.777 
      

Η Εταιρεία 
      

  31/12/11 31/12/10 
Εµπορεύµατα 4.618.535 4.192.817 
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 7.628.193 5.431.990 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 4.907.611 4.174.264 
Αξία υποτίµησης αποθεµάτων -785.969 -568.108 
Σύνολο 16.368.370 13.230.963 

 
 
Η αξία της κτήσης ή της ανάλωσης των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε στο κόστος πωληθέντων της Εταιρείας και του Οµίλου έχει ως εξής: 
 

O Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Κόστος αναλωθέντων-πωληθέντων 15.677.703 18.133.537 
Σύνολο 15.677.703 18.133.537 

   
Η Εταιρεία 

   
  31/12/11 31/12/10 

Κόστος αναλωθέντων-πωληθέντων 14.641.773 16.656.732 
Σύνολο 14.641.773 16.656.732 

 
 
14. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Ο λογαριασµός «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Απαιτήσεις από πελάτες 16.138.620 18.950.047 
Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 4.140.463 5.587.553 
Σύνολο 20.279.083 24.537.600 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Απαιτήσεις από πελάτες 17.377.745 20.255.402 
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Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 2.572.751 4.122.815 
Σύνολο 19.950.496 24.378.217 

 
 
Ειδικότερα το κονδύλι των απαιτήσεων προς πελάτες αναλύεται ως εξής: 
 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Πελάτες εσωτερικού 5.925.961 5.749.594 
Πελάτες εξωτερικού 10.848.715 13.167.350 
Επιταγές εισπρακτέες  672.336 802.822 
Γραµµάτια εισπρακτέα 14.392 14.392 
Αποµείωση απαιτήσεων -1.322.784 -784.111 
Σύνολο 16.138.620 18.950.047 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Πελάτες εσωτερικού 5.824.093 6.249.925 
Πελάτες εξωτερικού 12.202.885 14.089.570 
Επιταγές εισπρακτέες  428.538 547.958 
Γραµµάτια εισπρακτέα 12.291 12.291 
Αποµείωση απαιτήσεων -1.090.062 -644.341 
Σύνολο 17.377.745 20.255.402 

 
 
Η αποµείωση των απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
      

       31/12/11 31/12/10 
Σύνολο προβλέψεων κατά την 
έναρξη της χρήσης 784.111 277.063 
Προσθήκες κατά τη διάρκεια της 
περιόδου  813.031 507.048 
Χρήση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 274.358 0 
Σύνολο προβλέψεων κατά την 
λήξη της χρήσης 

1.322.784 784.111 

      
Η Εταιρεία 

      
       31/12/11 31/12/10 

Σύνολο προβλέψεων κατά την 
έναρξη της χρήσης 644.341 244.341 
Προσθήκες κατά τη διάρκεια της 
περιόδου  720.079 400.000 
Χρήση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 274.358 0 
Σύνολο προβλέψεων κατά την 
λήξη της χρήσης 

1.090.062 644.341 

 
Για όλες τις απαιτήσεις του Οµίλου έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση τους. Οι απαιτήσεις που έχουν υποστεί 
αποµείωση αφορούν κυρίως πελάτες του Οµίλου οι οποίοι αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες. 
 
Ειδικότερα το κονδύλι των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Προκαταβολές προµηθευτών 1.107.710 992.216 
Προεµβάσµατα µέσω τραπεζών 0 128.628 
Προκαταβολές προσωπικού 90.847 45.152 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ. 72.485 26.485 
∆ηµόσιους φορείς - προκατ/παρακρ. φόροι 918.899 915.398 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 971.479 714.877 
Λοιποί χρεώστες 407.406 1.855.563 
Προσωπικό-Λογ/σµοί προς απόδοση 8.499 13.258 
Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογ/σµοί προς 
απόδ. 27.300 19.989 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 235.615 228.746 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2011                                                                                                          
Κονδύλια σε Ευρώ                                                        

 
 

 

 66

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 222.578 256.547 
Αγορές υπό παραλαβή 77.645 390.693 
Σύνολο 4.140.463 5.587.553 
 
 
 
 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Προκαταβολές προµηθευτών 1.097.966 540.171 
Προεµβάσµατα µέσω τραπεζών 0 128.628 
Προκαταβολές προσωπικού 11.015 21.080 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ 32.485 26.485 
Ελληνικό ∆ηµόσιο - προκατ/παρακρ. φόροι 813.413 764.671 
Λοιποί χρεώστες 107.050 1.765.577 
Προσωπικό-Λογ/σµοί προς απόδοση 8.499 13.258 
Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογ/σµοί προς 
απόδ. 6.824 19.989 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 195.275 215.649 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 222.578 236.614 
Αγορές υπό παραλαβή 77.645 390.693 
Σύνολο 2.572.751 4.122.815 

 
 
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
 
15. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 

Ταµείο 23.156 29.316 
Καταθέσεις όψεως σε € 11.399.605 4.620.609 
Σύνολο 11.422.761 4.649.925 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Ταµείο 19.738 22.854 
Καταθέσεις όψεως σε € 10.778.392 3.922.537 
Σύνολο 10.798.130 3.945.390 

 
Τα ταµειακά ισοδύναµα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και είναι 
τόσο κοντά στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για αλλαγές στην αποτίµησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους και 
καταθέσεις προθεσµίας. 
 
 
16. Μετοχικό Κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο 

Την 30η/6/2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 741.000 µε 
καταβολή µετρητών, µέσω έκδοσης 1.900.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου άυλων µετοχών της Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας € 0,39 
εκάστης µε τιµής διάθεσης € 5,00 µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ του νέου µετόχου. Η διαφορά µεταξύ 
της τιµής διάθεσης και της ονοµαστικής αξίας των νέων µετοχών που θα εκδοθούν, θα εµφανιστεί σε πίστωση του λογαριασµού «Υπέρ το άρτιο». 
Οι νέες µετοχές έχουν δικαίωµα απολαβής µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2011 υπό την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων για την χρήση 2012 θα λάβει χώρα µετά την πίστωση των µερίδων των δικαιούχων επενδυτών στο Σύστηµα Αύλων Τίτλων του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. 
 
Η κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών ποσού € 9.500.000 πραγµατοποιήθηκε την ίδια µέρα (30/6/2011). 
Σηµειώνεται ότι σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης/6/2011, λόγω παραίτησης του σχετικού 
δικαιώµατος των παλαιών µετόχων, η αύξηση του µετοχικού καλύφθηκε εξ΄ολοκλήρου από νέο µέτοχο/στρατηγικό επενδυτή ο οποίος και θα 
αποκτήσει συµµετοχή ποσοστού 14,13% σε αναλογική µείωση των παλαιότερων µετόχων. Οι νέες µετοχές (1.900.000) τέθηκαν σε 
διαπραγµάτευση την 12.08.2011. 
 
Ως εκ των άνω, µε την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και «υπέρ το άρτιο», τα εν λόγω κονδύλια διαµορφώθηκαν ως εξής:  
 

  Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/10 11.550.000 4.504.500 7.882.538 12.387.038 
Υπόλοιπα 31/12/10 11.550.000 4.504.500 7.882.538 12.387.038 
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Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και του 
"υπέρ το άρτιο" 1.900.000 741.000 8.759.000 9.500.000 

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και 
του "υπέρ του άτριο" -- -- -305.467 -305.467 

Υπόλοιπα 31/12/11 13.450.000 5.245.500 16.336.071 21.581.571 
 
 
Η ανωτέρω από 30/6/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας καταχωρήθηκε την 20/7/2011 στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών του Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  
 
 
17. Αποθεµατικά κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:  
 

Ο Όµιλος 

  
Αποθεµατικά 
εύλογης 
αξίας 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αφορολό-
γητα 

αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2010 517.958 845.470 95.524 1.035 1.459.988 

Μεταφορά κερδών χρήσης 2010 σε τακτικό 
αποθεµατικό - 121.992 - - 121.992  

Συναλλαγµατικές διαφορές µεταροπής στον 
νόµισµα παρουσίασης - - - 19.820 19.820  

Ζηµιά από αποτίµηση διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, 
καθαρά από φόρους 

-56.872 - - - (56.872) 

Υπόλοιπα 31/12/10 461.086 967.462 95.524,00 20.855 1.544.928 

Συναλλαγµατικές διαφορές µεταροπής στον 
νόµισµα παρουσίασης - - - -36.722 (36.722) 

Ζηµιά από αποτίµηση διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, 
καθαρά από φόρους 

-299.328 - - - (299.328) 

Υπόλοιπα 31/12/11 161.758 967.462 95.524,00 -15.867 1.208.878 
      

Η Εταιρεία 

  
Αποθεµατικά 
εύλογης 
αξίας 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αφορολό-
γητα 

αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2010 517.958 845.470 95.524 1.035 1.459.988 

Μεταφορά κερδών χρήσης 2010 σε τακτικό 
αποθεµατικό - 121.992 - - 121.992  

Ζηµιά από αποτίµηση διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, 
καθαρά από φόρους 

-56.872 - - - (56.872) 

Υπόλοιπα 31/12/10 461.086 967.462 95.524,00 1.035 1.525.108 

Ζηµιά από αποτίµηση διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, 
καθαρά από φόρους 

-299.328 - - - (299.328) 

Υπόλοιπα 31/12/11 161.758 967.462 95.524,00 1.035 1.225.780 
 
Τα αποθεµατικά κεφάλαια διακρίνονται σε αποθεµατικά εύλογης αξίας, τακτικό αποθεµατικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεµατικά. 
  
Τα αποθεµατικά εύλογης αξίας ανέρχονται την 31/12/11, όπως φαίνεται παραπάνω, σε € 161.758 και αφορούν: 

- κατά ποσό € 465.329 αποθεµατικά που σχηµατίστηκαν σε προηγούµενες χρήσεις µε τα ποσά αναπροσαρµογής της αξίας του οικοπέδου 
και των κτιρίων που κατέχει η Εταιρεία στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας και 

- κατά ποσό € -303.571 αρνητικό αποθεµατικό που σχηµατίστηκε µε τη ζηµιά αποτίµησης µετοχών (στην τρέχουσα χρηµατιστηριακή 
τιµή) που κατέχει η Εταιρεία (σχετική αναφορά γίνεται στην υπ’ αριθµ.10 σηµείωση). Το εν λόγω αποθεµατικό διαµορφώθηκε µετά την 
µείωση κατά το ποσό της ζηµιάς αποτίµησης των µετοχών την 31/12/2011 και 31/12/2010 κατά ποσό € -299.328 και  € -56.872, 
αντίστοιχα. 

 
Το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό 
τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών (µετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι το 
ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών 
µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά κεφάλαια αφορούν αποθεµατικά που σχηµατίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας µε 
αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη και αφορούν:  

- κατά ποσό € 14.863,69 κέρδη xρήσης 1999 (βάσει Ν.1828/89) 
- κατά ποσό € 25.315,39 κέρδη xρήσης 2000 (βάσει Ν.1828/89 
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- κατά ποσό € 55.344,56 κέρδη xρήσης 2003 (βάσει Ν.3220/04).  
 
Τα ανωτέρω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεµηθούν µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αφού 
ληφθούν υπόψη οι περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά. Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείµει ή να κεφαλαιοποιήσει τα συγκεκριµένα 
αποθεµατικά και εποµένως δεν έχει προβεί σε υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος που θα επιβαλλόταν στην περίπτωση αυτή. 
 
 
18. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις – απαιτήσεις 

Το µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο σε διάστηµα πέραν των 12 µηνών, όπως επίσης, το 
µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο σε διάστηµα πέραν των 12 µηνών. 
 
Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, 
εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Τα υπόλοιπα αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 
Ο Όµιλος 

      
  31/12/11 31/12/10 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  1.011.170 1.113.293 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  1.079.232 1.059.701 
Συµψηφισµένο χρεωστικό / πιστωτικό υπόλοιπο 68.062 -53.592 
   

Η Εταιρεία 
      

  31/12/11 31/12/10 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2.336.670 1.643.847 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.409.918 2.830.485 
Συµψηφισµένο χρεωστικό / πιστωτικό υπόλοιπο 1.073.248 1.186.639 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την  διάρκεια  της  χρήσης, χωρίς  να  λαµβάνεται  υπόψη ο 
συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι η παρακάτω: 

 
Ο Όµιλος 

      

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

∆ιαφορές 
εξόδων 
εγκ/σης 

Χρηµατοδο-
τικές  

Μισθώσεις 

Προβλέψεις 
αποζηµ. 

Προσωπικού 
Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2010 43.538 532.657 124.195 384.051 1.084.442 
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων -7.044 127.538 16.095 -107.739 28.851 
(Χρέωση) / πίστωση συνολικών 
εσόδων 0 0 0 0 0 
Σύνολο µεταβολής στη χρήση  -7.044 127.538 16.095 -107.739 28.851 
Υπόλοιπο 31/12/2010 36.494 660.195 140.290 276.312 1.113.293 
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων -68.040 121.944 11.913 -251.952 -186.135 
(Χρέωση) / πίστωση συνολικών 
εσόδων 0 0 0 84.012 84.012 
Σύνολο µεταβολής στη χρήση  -68.040 121.944 11.913 -167.939 -102.123 
Υπόλοιπο 31/12/2011 -31.546 782.139 152.203 108.373 1.011.170 

      

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Αποσβέσεις 
βάσει 

ωφέλιµης ζωής 

Χρηµατοδο-
τικές  

Μισθώσεις 

Αναπροσαρ-
µογή αξίας 
ακινήτων 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2010 480.185 828.395 155.110 -734.846 728.844 
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων 101.911 203.695 0 47.218 352.824 
Χρέωση / (πίστωση) συνολικών 
εσόδων 0 0 0 -21.967 -21.967 
Σύνολο µεταβολής στη χρήση  101.911 203.695 0 25.251 330.857 
Υπόλοιπο 31/12/2010 582.096 1.032.091 155.110 -709.595 1.059.701 
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων 123.626 146.891 0 -250.986 19.531 
Χρέωση / (πίστωση) συνολικών 
εσόδων 0 0 0 0 0 
Σύνολο µεταβολής στη χρήση  123.626 146.891 0 -250.986 19.531 
Υπόλοιπο 31/12/2011 705.721 1.178.982 155.110 -960.581 1.079.232 
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Η Εταιρεία 
      

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

∆ιαφορές 
εξόδων 
εγκ/σης 

Χρηµατοδο-
τικές  

Μισθώσεις 

Προβλέψεις 
αποζηµ. 

προσωπικού 
Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2010 107.760 809.114 191.327 194.992 1.303.193 

(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων -6.188 127.538 15.196 204.108 340.654 
(Χρέωση) / πίστωση συνολικών 
εσόδων 0 0 0 0 0 
Σύνολο µεταβολής στη χρήση  -6.188 127.538 15.196 204.108 340.654 
Υπόλοιπο 31/12/2010 101.572 936.652 206.523 399.100 1.643.847 

(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων -67.535 121.944 11.913 551.670 617.992 
(Χρέωση) / πίστωση συνολικών 
εσόδων 0 0 0 74.832 74.832 
Σύνολο µεταβολής στη χρήση  -67.535 121.944 11.913 626.502 692.824 
Υπόλοιπο 31/12/2011 34.037 1.058.596 218.435 1.025.602 2.336.670 

      

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Αποσβέσεις 
βάσει 

ωφέλιµης ζωής 

Χρηµατοδο- 
τικές  

Μισθώσεις 

Αναπροσαρ-
µογή αξίας 
ακινήτων 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2010 483.536 828.395 155.110 578.952 2.045.994 
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων 103.159 203.695 0 491.857 798.711 
Χρέωση / (πίστωση) συνολικών 
εσόδων 0 0 0 -14.218 -14.218 
Σύνολο µεταβολής στη χρήση  103.159 203.695 0 477.639 784.493 
Υπόλοιπο 31/12/2010 586.694 1.032.091 155.110 1.056.591 2.830.486 
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων 126.191 146.891 0 306.351 579.433 
Χρέωση / (πίστωση) συνολικών 
εσόδων 0 0 0 0 0 
Σύνολο µεταβολής στη χρήση  126.191 146.891 0 306.351 579.433 
Υπόλοιπο 31/12/2011 712.886 1.178.982 155.110 1.362.942 3.409.918 

 
19. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αφορούν: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20 616.685 557.122 
Σύνολο 616.685 557.122 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20 590.053 530.490 
Σύνολο 590.053 530.490 

 
Οι χρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, αφορούν: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Συνταξιοδοτικές παροχές 312.101 459.372 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Συνταξιοδοτικές παροχές 238.261 300.529 
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Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Παρούσα αξία υποχρέωσης 481.287 408.182 
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) που δεν αναγνωρίζονται 135.398 148.940 
Καθαρά υποχρέωση στον ισολογισµό 616.685 557.122 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Παρούσα αξία υποχρέωσης 469.234 392.763 
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) που δεν αναγνωρίζονται 120.819 137.727 
Καθαρά υποχρέωση στον ισολογισµό 590.053 530.490 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Κόστος τρέχουσας υποχρέωσης 68.921 100.922 
Τόκος στην υποχρέωση 22.123 25.767 
Απόσβεση (κερδών) / ζηµιών που δεν αναγνωρίζονται -5.022 0 
Απόσβεση κόστους προϋπηρεσίας 0 0 
  86.022 126.689 
Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 226.079 332.683 
Συνολική επιβάρυνση στην Κ.Α.Χ. 312.101 459.372 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Κόστος τρέχουσας υποχρέωσης 63.960 94.549 
Τόκος στην υποχρέωση 21.246 24.384 
Απόσβεση (κερδών) / ζηµιών που δεν αναγνωρίζονται -4.613 0 
Απόσβεση κόστους προϋπηρεσίας 0 0 
  80.593 118.933 
Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 157.668 181.596 
Συνολική επιβάρυνση στην Κ.Α.Χ. 238.261 300.529 

 
Η κίνηση του λογαριασµού «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, αναλύεται 
ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Υποχρέωση (01.01) 557.122 482.577 
Καταβεβληµένα επιδόµατα -252.538 -384.827 
Συνολική επιβάρυνση στην Κ.Α.Χ. 312.101 459.372 
Υποχρέωση (31.12) 616.685 557.122 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Υποχρέωση (01.01) 530.490 454.512 
Καταβεβληµένα επιδόµατα -178.698 -224.551 
Συνολική επιβάρυνση στην Κ.Α.Χ. 238.261 300.529 
Υποχρέωση (31.12) 590.053 530.490 
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20. ∆ανειακές υποχρεώσεις 

 
Οι ∆ανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου αφορούν κυρίως σε τραπεζικά δάνεια και υποχρεώσεις από συµβόλαια leasing και αναλύονται. Συγκεκριµένα 
αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
      
  31/12/11 31/12/10 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 16.727.614 11.328.314 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 25.862.237 32.041.009 
Σύνολο υποχρεώσεων 42.589.851 43.369.323 
   

 
 

Η Εταιρεία 
      
  31/12/11 31/12/10 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 16.727.614 11.328.314 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 25.862.237 32.041.009 
Σύνολο υποχρεώσεων 42.589.851 43.369.323 

 
Αναλυτικά ή ληκτότητα των δανειακών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Έως 1 έτος 5.568.042 1.914.999 
2 - 5 έτη 22.724.977 28.263.705 
5 έτη και άνω 0 0 
Σύνολο υποχρέωσης σε δάνεια 28.293.019 30.178.704 
   
Σύνολο υποχρέωσης σε 
αλληλόχρ. λογ/µούς 10.513.776 8.675.120 

   
Έως 1 έτος 645.796 738.194 
2 - 5 έτη 1.220.938 1.675.671 
5 έτη και άνω 1.916.321 2.101.633 
Σύνολο υποχρέωσης σε 
Leasing 3.783.055 4.515.499 

   
Η Εταιρεία 

   
  31/12/11 31/12/10 

Έως 1 έτος 5.568.042 1.914.999 
2 - 5 έτη 22.724.977 28.263.705 
5 έτη και άνω 0 0 
Σύνολο υποχρέωσης σε δάνεια 28.293.019 30.178.704 
   
Σύνολο υποχρέωσης σε 
αλληλόχρ. λογ/µούς 10.513.776 8.675.120 

   
Έως 1 έτος 645.796 738.194 
2 - 5 έτη 1.220.938 1.675.671 
5 έτη και άνω 1.916.321 2.101.633 
Σύνολο υποχρέωσης σε 
Leasing 3.783.055 4.515.499 

 
Η εταιρεία «Κορρές Α.Ε. – Φυσικά Προϊόντα» στα πλαίσια της αναχρηµατοδότησης του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού και 
τη µετατροπή του µεγαλύτερου µέρους του σε µακροπρόθεσµο και σε υλοποίηση της από 8/10/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, 
προέβη την 9/10/2009 σε έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου (µη µετατρέψιµου) ύψους € 27.500.000 µε την έκδοση 27.500.000 οµολογιών 
ονοµαστικής αξίας € 1,00 έκαστης.  
 
Η αποπληρωµή του κεφαλαίου του οµολογιακού δανείου γίνεται σε εννέα (9) ανισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις και η πρώτη δόση είναι καταωλητέα 
στο τέλος της τρέχουσας χρήσης 2011. Το επιτόκιο δανεισµού ανέρχεται σε euribor εξαµήνου πλέον περιθωρίου 3,30%. Για την έκδοση του 
οµολογιακού δανείου η εταιρεία ενεχυρίασε τις 374.160 µετοχές της «Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.» που κατέχει συνολικής αξίας την 31/12/11 € 
374.160.  
 
Η σύµβαση του οµολογιακού δανείου προβλέπει την τήρηση εκ µέρους της εταιρείας υποχρεώσεων και περιορισµών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
δανείου, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, και την τήρηση σχετικών οικονοµικών δεικτών υπολογιζόµενων επί των ενοποιηµένων εξαµηνιαίων 
και ετήσιων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων (αναλογία καθαρών ενοποιηµένων συνολικών υποχρεώσεων προς καθαρή θέση, καθαρές 
δανειακές υποχρεώσεις προς ενοποιηµένο EBITDA, ενοποιηµένο EBITDA προς καθαρούς χρεωστικούς τόκους µείον πιστωτικούς τόκους κ.α.). 
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Βάσει των µεγεθών του Οµίλου και της Εταιρείας (πραγµατικών και εκτιµώµενων), οι ανωτέρω δείκτες πληρούνται απαρέγκλιτα µέχρι και σήµερα 
και η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα πληρούνται και στο µέλλον. 
 
Η εύλογη αξία του ανωτέρω οµολογιακού δανείου προσδιορίστηκε µε βάση την παρούσα αξία του κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης µε τη χρησιµοποίηση του σταθερού πραγµατικού επιτοκίου. Τα έξοδα που αποδόθηκαν άµεσα στην έκδοση του παραπάνω 
Οµολογιακού ∆ανείου ανέρχονταν σε € 413.992 τα οποία επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία του δανείου.  
  
Τα υπόλοιπα δάνεια παρακολουθούνται στο αναπόσβεστο κόστος τους. Η λογιστική αξία αυτών των υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη 
αξία τους.   
 
Ο Όµιλος εκτίθεται στον κίνδυνο επιτοκίων λόγω του δανεισµού της. Βλέπε σχετικά την παρπάνω υπ’ αριθµ 5.1. σηµείωση.  
 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει το κόστος δανεισµού ως έξοδα της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν εκτός αν αυτό το κόστος σχετίζεται άµεσα 
µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση το εν λόγω κόστος  κεφαλαιοποιείται και αποτελεί 
τµήµα του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. Βλέπε σχετικά την υπ’ αριθµ. 6 σηµείωση 
 
 
21. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας έναντι προµηθευτών και οι λοιπές υποχρεώσεις, έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Προµηθευτές εσωτερικού 3.485.229 6.086.383 
Προµηθευτές εξωτερικού 3.286.412 2.299.769 
Επιταγές πληρωτέες 
(µεταχρονολογηµένες) 

7.673.429 6.688.796 

Προκαταβολές πελατών 720.141 997.515 
Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων 319.900 313.115 
Επιχορηγήσεις παγίων  1.366.393 1.509.877 
Μερίσµατα πληρωτέα 3.396 3.457 
Λοιπά έξοδα δεδουλευµένα πληρωτέα 481.085 959.004 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.573.841 1.344.098 
Σύνολο 18.909.824 20.202.014 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Προµηθευτές εσωτερικού 4.528.161 4.782.713 
Προµηθευτές εξωτερικού 680.593 2.285.417 
Επιταγές πληρωτέες 
(µεταχρονολογηµένες) 

7.645.134 6.665.819 

Προκαταβολές πελατών 645.881 606.817 
Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων 309.701 300.017 
Επιχορηγήσεις παγίων 1.366.393 1.509.877 
Μερίσµατα πληρωτέα 3.396 3.457 
Λοιπά έξοδα δεδουλευµένα πληρωτέα 454.559 778.141 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.412.500 1.011.322 
Σύνολο 17.046.317 17.943.579 

 
Όλες οι υποχρεώσεις θεωρούνται βραχυπρόθεσµες. Οι εύλογες αξίες των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά 
καθώς, δεδοµένης της βραχυπρόθεσµης διάρκειας τους, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
οικονοµικής θέσης, αποτελούν µία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.  
 
Μεταξύ των λοιπών υποχρεώσεων της 31/12/2011 του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνονται κρατικές επιχορηγήσεις κτήσεως ενσώµατων και 
ασώµατων ακινητοποιήσεων της εταιρείας ποσού € 1.366.393. Το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2010 ανερχόταν σε € 1.509.877. Η ανάλυση των 
παραπάνω κονδυλίων έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1.509.877 1.594.770 
Προσθήκες 221.817 48.990 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα -365.301 -133.883 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.366.393 1.509.877 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1.509.877 1.594.770 
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Προσθήκες 221.817 48.990 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα -365.301 -133.883 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.366.393 1.509.877 

 
 
22. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Ο λογαριασµός «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» ποσού € 57.298 αφορά τον φόρο εισοδήµατος φορολογητέων κερδών του Οµίλου  για τη 
χρήση 2011 (το αντίστοιχο ποσό για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε ποσό € 81.135).  
 
Σηµειώνεται ότι για την Εταιρεία λόγω φορολογικών ζηµιών δεν προέκυψε φόρος εισοδήµατος την 31/12/2011. Αντίστοιχα, την 31/12/2010 δεν 
προέκυψε επίσης υποχρέωση τρέχοντος φόρου εισοδήµατος χρήσης 2010 δεδοµένου ότι ο προκύπτων φόρος εισοδήµατος ποσού € 368.638 
υπερκαλύφθηκε από την προκαταβολή που είχε καταβληθεί στην προηγούµενη χρήση 2009 έναντι αυτού του φόρου.  
 
23. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της Οµίλου αφορούν κυρίως σε πωλήσεις αγαθών.  Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών παρέχουν ελάχιστη ωφέλεια στον Όµιλο. 
Συγκεκριµένα oι πωλήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Πωλήσεις αγαθών 42.589.584 44.079.725 
Παροχή υπηρεσιών 90.170 35.000 
Σύνολο 42.679.754 44.114.725 

   
Η Εταιρεία 

   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Πωλήσεις αγαθών 38.981.668 38.226.131 
Παροχή υπηρεσιών 0 35.000 
Σύνολο 38.981.668 38.261.131 

 
Στην παρακάτω υπ΄αριθµ. 33 σηµείωση παρατίθεται αναλυση των εσόδων ανά λειτουργικό τοµέα.  
 
24. Κόστος πωληθέντων  

Το κόστος πωληθέντων, αναλύεται ως εξής: 
 

O Όµιλος 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.224.375 1.254.969 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 233.190 149.185 
Παροχές τρίτων 236.124 145.694 
Φόροι - Τέλη 5.237 1.569 
∆ιάφορα έξοδα 251.809 390.310 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 399.332 391.889 
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 330.176 237.244 
Κόστος αναλωθέντων-πωληθέντων 15.687.409 18.191.090 
Μείον: Ιδιοπαραγωγή -1.350.668 -2.723.763 
Σύνολο 17.016.983 18.038.186 
   

Η Εταιρεία 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.224.375 1.254.969 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 233.190 149.185 
Παροχές τρίτων 236.124 145.694 
Φόροι - Τέλη 5.237 1.569 
∆ιάφορα έξοδα 251.809 390.310 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 399.332 391.889 
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 330.176 237.244 
Κόστος αναλωθέντων-πωληθέντων 14.641.773 16.656.732 
Μείον: Ιδιοπαραγωγή -1.340.962 -2.666.210 
Σύνολο 15.981.054 16.561.382 

 



Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2011                                                                                                          
Κονδύλια σε Ευρώ                                                        

 
 

 

 74

25. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

Τα έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης, αναλύονται ως εξής: 
 

O Όµιλος 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 485.300 306.991 
Παροχές τρίτων 57.156 69.349 
Φόροι - Τέλη 8.635 6.559 
∆ιάφορα έξοδα 223.514 172.802 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 77.473 50.772 
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 64.056 30.737 
Σύνολο 916.134 637.209 
   

Η Εταιρεία 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 485.300 306.991 
Παροχές τρίτων 57.156 69.349 
Φόροι - Τέλη 8.635 6.559 
∆ιάφορα έξοδα 223.514 172.802 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 77.473 50.772 
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 64.056 30.737 
Σύνολο 916.134 637.209 

 
 
26. Έξοδα διάθεσης  

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, αναλύονται ως εξής: 
 

O Όµιλος 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.120.593 7.457.414 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 999.659 1.554.666 
Παροχές τρίτων 1.262.071 1.578.277 
Φόροι - Τέλη 135.728 166.856 
∆ιάφορα έξοδα 8.410.060 8.130.162 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 1.115.891 1.120.897 
Απόσβεση δικαιώµατος διανοµής προϊόντων στην Βόρεια 
Αµερική  (βλέπε υπ' αριθµ. 7 σηµ.) 2.500.000 0 
Αποσβέσεις λοιπών άϋλων στοιχείων ενεργητικού 842.133 573.942 
Σύνολο 21.386.135 20.582.215 
   

Η Εταιρεία 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.572.306 5.048.420 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.624.364 1.827.600 
Παροχές τρίτων 899.710 1.165.386 
Φόροι - Τέλη 130.287 162.413 
∆ιάφορα έξοδα 7.563.484 5.668.724 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 1.009.720 935.981 
Απόσβεση δικαιώµατος διανοµής προϊόντων στην Βόρεια 
Αµερική  (βλέπε υπ' αριθµ. 7 σηµ.) 2.500.000 0 
Αποσβέσεις λοιπών άϋλων στοιχείων ενεργητικού 834.858 566.630 
Σύνολο 19.134.728 15.375.154 

 
 
 
27. Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης, αναλύονται ως εξής: 
 

O Όµιλος 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 
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Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.543.723 1.609.121 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.370.150 752.317 
Παροχές τρίτων 345.270 265.614 
Φόροι - Τέλη 229.213 168.226 
∆ιάφορα έξοδα 325.779 444.178 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 427.879 414.296 
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 355.191 252.662 
Προβλέψεις εκµετάλλευσης 181.853 580.477 
Σύνολο 4.779.058 4.486.892 
   

Η Εταιρεία 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.543.723 1.585.744 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.342.323 695.626 
Παροχές τρίτων 334.257 251.572 
Φόροι - Τέλη 223.877 153.100 
∆ιάφορα έξοδα 304.597 442.084 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 424.674 411.429 
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 351.129 249.073 
Προβλέψεις εκµετάλλευσης 81.853 475.978 
Σύνολο 4.606.432 4.264.605 

 
Στα πλαίσια της ανάλυσης του κονδυλίου «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού», παρατίθεται πίνακας µε τις συνολικές δαπάνες ανά κατηγορία 
απασχολούµενων για τα έτη 2011 – 2010: 
 

O Όµιλος 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 484.663 520.860 
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και Βοηθήµατα 117.692 127.059 
Σύνολο Ωροµίσθιου Προσωπικού 602.354 647.919 
Μισθοί ∆ιοικητικού Προσωπικού 6.050.053 6.260.721 
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και Βοηθήµατα 1.348.833 1.685.811 
Σύνολο ∆ιοικητικού Προσωπικού 7.398.886 7.946.532 
Γενικό Σύνολο 8.001.241 8.594.451 
   

Η Εταιρεία 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 484.663 520.860 
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και Βοηθήµατα 117.692 127.059 
Σύνολο Ωροµίσθιου Προσωπικού 602.354 647.919 
Μισθοί ∆ιοικητικού Προσωπικού 4.818.700 5.019.901 
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και Βοηθήµατα 1.111.899 1.474.751 
Σύνολο ∆ιοικητικού Προσωπικού 5.930.599 6.494.652 
Γενικό Σύνολο 6.532.953 7.142.571 

 
 
28. Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Τα  λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

O Όµιλος 
   

Λοιπά έσοδα 1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσεις 33.434 120.192 
Ενοίκια µηχ/των-τεχνικών εγκαταστάσεων -λοιπού µηχ/κου 
εξοπλισµού 248.124 312.895 
Εσοδα απο πωλήσεις προωθητικού υλικού 442.051 172.920 
∆ικαίωµα διανοµής προϊόντων και χρήσης σήµατος στη Νότια και 
Βόρεια Αµερική 2.298.932 3.302.712 

∆ικαιώµατα διανοµής προϊόντων και χρήσης σήµατος σε λοιπούς 0 220.000 
Συναλλαγµατικές διαφορές 251.782 1.040.713 
Λοιπά έσοδα 263.608 921.041 
Σύνολο  3.537.930 6.090.473 
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Λοιπά έξοδα 1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Συναλλαγµατικές διαφορές 232.507 167.165 
Ζηµιές από εκποίηση µεταφορικών µέσων και επίπλων 0 39.002 
Πρόβλεψη κάλυψης ζηµιάς λόγω λήξης προϊόντων 284.774 618.023 
Εκπτώσεις προωθητικού υλικού 0   
Λοιπά έξοδα 91.499 362.428 
Σύνολο  608.780 1.186.618 
   
Συµψηφιστικό υπόλοιπο 2.929.150 4.903.855 
   

  

 
 
 
 
 
 

Η Εταιρεία 
   

Λοιπά έσοδα 1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσεις 33.434 120.192 
Ενοίκια µηχ/των-τεχνικών εγκαταστάσεων -λοιπού µηχ/κου 
εξοπλισµού 287.724 348.755 
Υπηρεσίες προσωπικού της εταιρείας σε τρίτους 0 451.862 
Εσοδα απο πωλήσεις προωθητικού υλικού 442.051 202.890 
∆ικαίωµα διανοµής προϊόντων και χρήσης σήµατος στη Νότια και 
Βόρεια Αµερική 2.298.932 3.302.712 

∆ικαιώµατα διανοµής προϊόντων και χρήσης σήµατος σε λοιπούς 0 220.000 
Συναλλαγµατικές διαφορές 251.782 72.969 
Λοιπά έσοδα 127.938 838.402 
Σύνολο  3.441.860 5.557.782 
   

Λοιπά έξοδα 1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Συναλλαγµατικές διαφορές 232.507 167.165 
Ζηµιές από εκποίηση µεταφορικών µέσων και επίπλων 0 2.334 
Πρόβλεψη κάλυψης ζηµιάς λόγω λήξης προϊόντων 284.774 585.413 
Ζηµιές από εκποίηση µεταφορικών µέσων 0   
Λοιπά έξοδα 53.093 332.700 
Σύνολο  570.374 1.087.611 

   
Συµψηφιστικό υπόλοιπο 2.871.486 4.470.170 

 
 
29. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 587.052 45.639 
Σύνολο  587.052 45.639 
      

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 120.153 108.999 
Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεων τραπεζών 
εγγυηµένων µε αξιόγραφα 614.616 274.444 
Λοιπά συναφή µε χρηµατοδ. έξοδα 685.890 375.717 
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 216 1.085 
Τόκοι και έξοδα µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και 
οµολογιακού δανείου 1.647.890 1.411.670 
Σύνολο  3.068.764 2.171.915 
   

Η Εταιρεία 
   

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 583.691 40.968 
Σύνολο  583.691 40.968 
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Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 120.153 108.999 
Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεων τραπεζών 
εγγυηµένων µε αξιόγραφα 614.616 274.444 
Λοιπά συναφή µε χρηµατοδ. έξοδα 683.438 357.914 
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 216 1.085 
Τόκοι και έξοδα µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και 
οµολογιακού δανείου 1.647.890 1.411.670 
Σύνολο  3.066.313 2.154.113 

 
 
30. Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 

Τα αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

O Όµιλος 
   
  1/1 - 

31/12/11 
1/1 - 

31/12/10 
Μερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα της 
"Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.B.Ε." -80.829 -124.687 
Μερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα της 
"Milgauss Ltd" -200.611 -239.466 
Μερίδιο του Οµίλου σε υποχρεώσεις της «Korres 
Retail UK Ltd» οι οποίες υπερβάινουν την αξία 
συµµετοχής -82.383 -89.160 
Μερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα της "Φύτο 
Τουέλβ Α.Ε.Ε."µετά την απώλεια του ελέγχου -16.891 0 

Ζηµιά αποµείωσης της επένδυσης στην "Προϊόντα 
Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.B.Ε." -1.623.962 0 
Ζηµιά αποµείωσης της επένδυσης στην "Milgauss 
Ltd" -327.223 0 
Σύνολο  -2.331.899 -453.313 
   

Η Εταιρεία 
   
  1/1 - 

31/12/11 
1/1 - 

31/12/10 
Ζηµιά αποµείωσης της επένδυσης στην «Korres 
Retail UK Ltd» και σχηµαστιµός πρόβλεψης 
κάλυψης εξόδων της -158.586 0 
∆ιαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία της 
διακρατούµενης επένδυσης στην "Φύτο Τουέλβ 
Α.Ε.Ε." 3.167 0 
∆ιαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία της 
διακρατούµενης επένδυσης στην "Milgauss Ltd" 0 -73.349 
Ζηµιά αποµείωσης της επένδυσης στην "Προϊόντα 
Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.B.Ε." -1.934.387 0 
Ζηµιά αποµείωσης της επένδυσης στην "Milgauss 
Ltd" -784.202 0 
Σύνολο  -2.874.008 -73.349 

 
 
31. Φόρος εισοδήµατος 

Τα ποσά των φόρων που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος χρήσης  -33.099 -425.126 
Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 0 -459.290 
Καταλογισµός διαφορών φορολογικού 
ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 

0 -116.916 

Σχηµατισµός προβλέψεων διαφορών 
φορολογικού ελέγχου 

-135.180 -132.681 

Αναβαλλόµενη φορολογία -52.283 7.436 
Σύνολο -220.562 -1.126.577 
   

Η Εταιρεία 
   

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 
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Τρέχων φόρος εισοδήµατος χρήσης  0 -368.638 
Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 0 -441.622 
Σχηµατισµός πρόβλεψης διαφορών 
φορολογικού ελέγχου 

-135.180 -132.681 

Αναβαλλόµενη φορολογία 173.738 -323.679 
Σύνολο 38.558 -1.266.621 

 
Το παραπάνω κονδύλι «Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2011» ποσού € 459.290 και € 441.622 που περιλαµβάνονται στο φόρο εισοδήµατος που 
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης 2010 του Οµίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα, αφορούσε έκτακτη και µη 
επαναλαµβανόµενη εισφορά που επιβλήθηκε στις ελληνικές εταιρείες του Οµίλου σύµφωνα µε το ν. 3845/2011 (Μέτρα για την εφαρµογή του 
µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο). 
  
Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο 
συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. 
 
Η διαφορά έχει ως εξής: 
 
 

Ο Όµιλος 
   
  31/12/11 31/12/10 

Κέρδη χρήσης προ φόρων -3.303.017 2.694.490 
Φορολογικός Συντελεστής 20% 24% 
Φόροι υπολογιζόµενοι µε τον ισχύοντα 
συντελεστή στα λογιστικά κέρδη -660.603 646.678 
Φόρος επί αποτελεσµάτων µη 
αναγνωριζόµενα για φορολογικούς σκοπούς -114.014 209.972 
Μόνιµες διαφορές φόρου 860.000 -438.960 
Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 0 459.290 
Σχηµατισµός ή χρήση πρόβλεψης διαφορών 
φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 135.180 249.597 
Φόρος Εισοδήµατος 220.562 1.126.577 
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Κέρδη χρήσης προ φόρων -4.141.825 3.706.458 
Φορολογικός Συντελεστής 20% 24% 
Φόροι υπολογιζόµενοι µε τον ισχύοντα 
συντελεστή στα λογιστικά κέρδη -828.365 889.550 
Φόρος επί αποτελεσµάτων µη 
αναγνωριζόµενα για φορολογικούς σκοπούς -205.373 -91.883 
Μόνιµες διαφορές φόρου 860.000 -105.350 
Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 0 441.622 
Σχηµατισµός ή χρήση πρόβλεψης διαφορών 
φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 135.180 132.681 
Φόρος Εισοδήµατος -38.558 1.266.621 

 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος χρήσης αφορά σε: 
 

Ο Όµιλος 
   

  31/12/11 31/12/10 
Επιταχυνόµενες φορολογικές αποσβέσεις -123.626 -101.911 
∆ιαγραφές/αποσβέσεις εξόδων 
εγκατάστασης -437.403 -16.000 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις -24.947 -49.588 
Επιχορηγήσεις παγίων 22.353 8.544 
Προβλέψεις παροχών για αποχώρηση 
προσωπικού -11.913 -14.296 
Αναγνώριση/οριοθέτηση εξόδων 59.602 191.678 
∆ιάφορες προβλέψεις 161.842 117.083 
Αναγνώριση εξόδων ανάπτυξης -381.304 -337.314 
Παγιοποίηση κόστος δανεισµού -12.489 -14.935 
Παγιοποίηση/απόσβεση εξόδων 
οµολογιακού δανείου 16.176 17.111 
Προσαρµογή στους τρέχοντες συντελεστές 119.750 -140.137 
Απαιτήσεις έναντι φορολογικών ζηµιών 200.863 218.700 
∆ιαφορά αποτίµησης χρεογράφων 0 14.670 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα -54.872 0 
Αποµειώσεις συµµετοχών 543.718 0 
Απαλείψεις ενοποίησης -132.921 112.982 
Λοιπές περιπτώσεις 2.886 852 
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Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου  -52.283 7.436 
   
   

Η Εταιρεία 
   

  31/12/11 31/12/10 
Επιταχυνόµενες φορολογικές αποσβέσεις -126.191 -103.159 
∆ιαγραφές/αποσβέσεις εξόδων 
εγκατάστασης -437.362 -17.220 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις -24.947 -49.588 
Επιχορηγήσεις παγίων 22.353 8.544 
Προβλέψεις παροχών για αποχώρηση 
προσωπικού -11.913 -15.196 
Αναγνώριση/οριοθέτηση εξόδων 59.602 191.678 
∆ιάφορες προβλέψεις 161.842 117.083 
Αναγνώριση εξόδων ανάπτυξης -381.304 -337.314 
Παγιοποίηση κόστος δανεισµού -12.489 -14.935 
Παγιοποίηση/απόσβεση εξόδων 
οµολογιακού δανείου 16.176 17.111 
Προσαρµογή στους τρέχοντες συντελεστές 117.558 -135.819 
Απαιτήσεις έναντι φορολογικών ζηµιών 298.886 0 
∆ιαφορά αποτίµησης χρεογράφων 0 14.670 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα -54.872 0 
Αποµειώσεις συµµετοχών 543.718 0 
Λοιπές περιπτώσεις 2.680 467 
Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου  173.738 -323.679 

 
 
Σηµειώνεται οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Οµίλου έχουν αποτιµηθεί µε τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους θεσπισµένους 
ή υπό θέσπιση φορολογικούς συντελεστές.  
 
32. Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή 

Ο αριθµός των µετοχών σε κυκλοφορία κατά την 31/12/2011 ανέρχεται σε 13.450.000. Ο αριθµός αυτός διαµορφώθηκε µετά την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2011 και την έκδοση 1.900.000 νέων 
µετοχών. Ο δε µέσος σταθµισµένος αριθµός των µετοχών σε κυκλοφορία κατά την περίοδο 1/1 – 31/12/2011 διαµορφώθηκε σε 12.289.178.  
 
Τα βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή για τις υπό αναφορά χρήσεις έχουν ως εξής: 
 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
          

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Κέρδη (ζηµιές) κατανεµόµενα(νες) στους 
µετόχους -3.358.737 1.853.274 -4.103.267 2.439.838 
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών 12.289.178 11.550.000 12.289.178 11.550.000 
Βασικά κέρδη ανά µετοχή -0,2733 0,1605 -0,3339 0,2112 

 
Σηµειώνεται ότι όλες οι µετοχές τις Εταιρείας είναι κοινές µετοχές και δεν συµπεριλαµβάνονται σε αυτές, µετοχές µε δικαίωµα ανάκλησης ή 
προνοµιούχες µετοχές. Επίσης η Εταιρεία δεν έχει εκδόσει οµολογίες, ή άλλο χρεόγραφα µετατρέψιµα σε µετοχές. 
 
33. Λειτουργικοί τοµείς 

Οι πληροφορίες για κάθε λειτουργικό τοµέα έχουν ως εξής:  
 

1/1 - 31/12/2011 Καλλυντικά  Οµοιοπαθητικά Φαρµακευτικά 
& Λοιπά Σύνολο 

Έσοδα από εγχώριους πελάτες 26.552.675 854.063 2.468.052 29.874.789 
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 9.855.440 0 2.949.525 12.804.965 
Έσοδα µεταξύ των τοµέων  0 0 0 0 
Σύνολο εσόδων 36.408.114 854.063 5.417.577 42.679.754 
Έξοδα κατανεµηθέντα σε τοµείς -36.481.972 -679.241 -6.937.096 -44.098.309 
Κέρδη/ζηµιές ανά τοµέα -73.857 174.821 -1.519.519 -1.418.555 
Μη κατανεµηθέντα σε τοµείς έσοδα/έξοδα    -1.884.462 
Κέρδη/ζηµιές  ανά τοµέα       -3.303.017 
     

1/1 - 31/12/2010 Καλλυντικά  Οµοιοπαθητικά Φαρµακευτικά 
& Λοιπά Σύνολο 

Έσοδα από εγχώριους πελάτες 25.292.763 766.195 2.237.197 28.296.155 
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 11.910.081 0 3.908.490 15.818.570 
Έσοδα µεταξύ των τοµέων  0 0 0 0 
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Σύνολο εσόδων 37.202.844 766.195 6.145.687 44.114.726 
Έξοδα κατανεµηθέντα σε τοµείς -35.351.578 -526.262 -7.866.662 -43.744.502 
Κέρδη/ζηµιές  ανά τοµέα 1.851.266 239.933 -1.720.975 370.224 
Μη κατανεµηθέντα σε τοµείς έσοδα/έξοδα    2.324.267 
Κέρδη/ζηµιές  ανά τοµέα       2.694.490 

 
Τα προϊόντα που κατατάσονται στην κατηγορία των καλλυντικών συνιστούν όµοιο είδος προϊόντων, που υπόκεινται σε όµοια µορφή παραγωγικής 
διαδικασίας και όµοια µέθοδο διανοµής. Τα έσοδα από καλλυντικά αναλύονται επιµέρους στις εξής κατηγορίες προϊόντων: 
 

  1/1 - 
31/12/11 

1/1 - 
31/12/10 

Περιποίησης προσώπου 18.513.815 20.605.098 
Περιποίησης µαλλιών 8.188.803 8.357.802 
Περιποίησης σώµατος 9.705.494 8.239.944 
Σύνολο 36.408.112 37.202.844 

 
34. Πρόταση µη διανοµής µερίσµατος – καταβληθέντα µερίσµατα 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2012 την µη διανοµή µερίσµατος λόγω του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος της χρήσης. Επίσης, στα πλαίσια της ενίσχυσης της χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 
χρήσης 2011 που πραγµατοποιήθηκε την 30/6/2011 αποφάσισε να µην διανεµηθεί µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης  1/1 – 31/12/2010.  
 
35. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα αποθέµατα και οι υπηρεσίες προέρχονται εκτός των άλλων και από έναν αριθµό συνεταίρων του 
Οµίλου. Αυτές οι συναλλαγές περιλαµβάνουν και εταιρείες στις οποίες υπάρχει συµµετοχή από την Εταιρεία. Οι συναλλαγές µε αυτές τις εταιρείες 
πραγµατοποιούνται σε καθαρά εµπορική βάση και σύµφωνα µε τους νόµους της αγοράς. Ο Όµιλος δεν συµµετείχε σε καµία συναλλαγή 
ασυνήθους φύσεως ή περιεχοµένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όµιλο, ή τις εταιρείες και τα άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν, και δεν 
αποσκοπεί να συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο µέλλον. Οι εµπορικές συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή 
πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσης 2011 δεν διαφοροποιήθηκαν αναλογικά µε τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια 
της προηγούµενης χρήσης 2010 και συνεπώς δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της µητρικής εταιρείας. 
 
Καµιά από τις συναλλαγές δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καµία εγγύηση δεν δόθηκε ή λήφθηκε. 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
     
 Πωλήσεις 
αγαθών/υπηρεσιών  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 

Θυγατρικές 0 0 1.372.109 1.232.323 
Συγγενείς 1.176.951 5.447.698 1.176.951 5.447.698 
Άλλα συνδεδεµένα µέρη 153.839 142.290 153.839 142.290 
Σύνολο 1.330.791 5.589.988 2.702.900 6.822.311 
     
 Αγορές αγαθών - 
παγίων/υπηρεσίες/έξοδα  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 

Θυγατρικές 0 0 550.050 733.135 
Συγγενείς 135.376 80.650 135.376 80.650 
Άλλα συνδεδεµένα µέρη 99 0 99 0 
Σύνολο 135.475 80.650 685.525 813.784 
     

 Απαιτήσεις  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 

Θυγατρικές 0 0 4.303.527 4.789.603 
Συγγενείς 933.370 1.906.760 933.370 1.906.760 
Άλλα συνδεδεµένα µέρη 768 0 768 0 
Σύνολο 934.139 1.906.760 5.237.666 6.696.363 
     
 Υποχρεώσεις προς 
προµηθευτές/πιστωτές  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 

Θυγατρικές 0 0 796.549 648.753 
Συγγενείς 11.652 35.291 11.652 35.291 
Άλλα συνδεδεµένα µέρη 1.410 41.397 1.410 41.397 
Σύνολο 13.062 76.687 809.611 725.441 
     
 Αµοιβές κύριων 
διοικητικών στελεχών  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 

Βασικά διοικητικά στελέχη 766.051 807.616 766.051 807.616 
Σύνολο 766.051 807.616 766.051 807.616 
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 Απαιτήσεις κύριων 
διοικητικών στελεχών  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 

Βασικά διοικητικά στελέχη 
0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 

     
Υποχρεώσεις κύριων 
διοικητικών στελεχών 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 

Βασικά διοικητικά στελέχη 0 0 0 0 
Σύνολο 0 0 0 0 

 
Για τη χρήση που έληξε την 31/12/2011, όπως και στην προηγούµενη χρήση, η Εταιρία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να 
σχετίζεται µε ποσά που οφείλονται από συνδεδεµένες εταιρείες. 
 
Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα µε τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία 
του Οµίλου. 
 
36. Στρατηγική συµφωνία 

O Όµιλος κατά τη χρήση 2009 προχώρησε στη σύναψη συµφωνίας παροχής άδειας χρήσεως των προϊόντων του σε 3 εταιρείες της «Johnson & 
Johnson Consumer Companies Inc.» (J&J), για την πώληση και διανοµή των προϊόντων µε σήµα «Κορρές» στη Βόρεια και Λατινική Αµερική. 
 
Η συµφωνία για τη Βόρεια Αµερική περιελάµβανε µια µεταβατική περίοδο, η οποία και ολοκληρώθηκε κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2011, και 
κατά την διάρκεια της οποίας η J&J έλαβε από την Εταιρεία την απαραίτητη "τεχνογνωσία" σε σχέση µε τις διαδικασίες, τις τεχνικές, τους τύπους, 
τις µεθόδους, το σχεδιασµό καθώς και των πρακτικών που χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία, στην παραγωγή και εµπορία των προϊόντων του. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της µεταβατικής περιόδου και, όπως ορίζεται στη συµφωνία µε την J&J, η  διανοµή των προϊόντων του Οµίλου στην εν 
λόγω περιοχή γινόταν µέσω του προηγούµενου διανοµέα του “Korres Natural Products USA Inc.”, καθώς και µέσω συνδεδεµένης εταιρίας του η 
οποία ονοµάζεται "Korres North America Ltd”. 
 
Η συµφωνία µε την J&J περιελάµβανε την καταβολή ενός αρχικού τιµήµατος των 7.250 χιλ. $ (€ 4,9 εκατ. ) για τη Βόρεια Αµερική και $ 1.300 χιλ. 
(€ 0,9 εκατ. ) για τη Λατινική Αµερική που σχετίζονται µε την επιτυχηµένη πορεία και την ολοκλήρωση µεταβίβασης της “τεχνογνωσίας” κατά τη 
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου. Αυτό το αρχικό τίµηµα είχε εισπραχθεί και αναγνωριστεί σε προηγούµενες οικονοµικές χρήσης  
 
Με τη  ολοκλήρωση της µεταβατικής περιόδου  η Εταιρεία εισέπραξε από την J&J ποσό $ 3.250 χιλ. (€  2.299 χιλ.) που αναγνωρίστηκε στο 
κονδύλι «Λοιπά Έσοδα» της χρήσης. To ποσό αυτό καθώς και τα δικαιώµατα (royalties) που θα εισπράξει η εταιρεία από την J&J έως και το 2014 
αναµένονται στο σύνολο τους να ανέλθουν στα $ 14,9 εκατ. δολ. για την Βόρεια και Λατινική Αµερική. Από το 2015 µέχρι την λήξη της σύµβασης 
παραµένει η υποχρέωση καταβολής ετήσιου ποσού royalty από την  J&J που δεν µπορεί να είναι λιγότερο από τον µέσο όρο των προηγούµενων 
ετών.  
 
Με βάση τη εν λόγω συµφωνία  η J&J αναλαµβάνει την διανοµή των προϊόντων Κορρές στη Βόρεια Αµερική  µετά το τέλος της µεταβατικής 
περιόδου. Το δικαίωµα διανοµής στην Βόρεια Αµερική δύναται να µεταφερθεί, µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας. Για να πραγµατοποιηθεί η 
συµφωνία µε την J&J, ο  Όµιλος σύναψε συµφωνία µε τον προηγούµενο διανοµέα να ολοκληρώσει τη συνεργασία τους στο τέλος της 
προαναφερόµενης µεταβατικής περιόδου. Η συµφωνία µε τον προηγούµενο διανοµέα είχε ως αποτέλεσµα την απόκτηση (acquired rights) από την 
Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα του αποκλειστικού δικαιώµατος διανοµής από τον προηγούµενο διανοµέα. 
 
Η καταβολή του τιµήµατος στον προηγούµενο διανοµέα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο ∆ΛΠ 38 για την αναγνώριση ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου, διότι η ∆ιοίκηση της Εταιρείας  εκτιµά ότι η απόκτηση του αποκλειστικού δικαιώµατος διανοµής από τον προηγούµενο 
διανοµέα, θα δηµιουργήσει στο µέλλον σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στον Όµιλο λόγω της συµφωνίας που έχει συνάψει µε την J&J. 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης της νέας συνεργασίας, η Εταιρεία κατέβαλλε σε προηγούµενη χρήση στο προηγούµενο διανοµέα ποσό € 2.500 χιλ., 
(βλέπε σχετικά υπ’ αριθµ 37 σηµείωση). Επιπροσθέτως σε πλήρωση σχετικού όρου αναφορικά µε την οµαλή ολοκλήρωση της µεταβατικής 
περιόδου, καταβλήθηκε στον προηγούµενο διανοµέα στην τρέχουσα χρήση επιπλέον ποσό € 2.500 χιλ. το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της 
τρέχουσας χρήσης (βλέπε σχετικά την υπ’ αριθµ. 7 σηµείωση). 
 
 
37. Αναδιατύπωση συγκριτικών ποσών  

Στα πλαίσια της συνεργασίας µε τον Όµιλο «Johnson & Johnson Consumer Companies Inc.», νέου διανοµέα των προϊόντων Κορρέ στην Βόρεια 
Αµερική (βλέπε σχετικά την παραπάνω  υπ΄αριθµ. 36 σηµείωση),  η Εταιρεία κατέβαλλε σε προηγούµενη χρήση στο προηγούµενο διανοµέα της 
ποσό € 2.500 χιλ.. Το εν λόγω ποσό είχε αναγνωριστεί ως άυλο περιουσιακό στοιχείο του οποίου η χρήση και εποµένως η απόσβεση θα ξεκινούσε 
µε την έναρξη της συνεργασίας µε το νέο διανοµέα ήτοι στη χρήση 2011. Κατόπιν σύστασης των εποπτικών αρχών, το ποσό αυτό εξοδοποιήθηκε 
στην χρήση 2009 και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα σε νέο της χρήσης 2009 µειώθηκαν κατά το ποσό των € 2.000 χιλ., µετά την αναβαλλόµενη 
φορολογική επίδραση. 
 
Σηµειώνεται ότι µε την παραπάνω αναδιατύπωση δεν προκύπτουν επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών, στα έξοδα, στα συνολικά αποτελέσµατα 
καθώς και στις ταµιακές ροές του Οµίλου και της Εταιρείας της τελευταίας παρουσιαζόµενης χρήσης 2010.  
 
Λόγω της διόρθωσης αυτής ο Όµιλος και η Εταιρεία αναδιατυπώνουν τα υπόλοιπα έναρξης των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και 
της καθαρής θέσης του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2010:  
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                                                                           Ο Όµιλος                                                  Η Εταιρεία 

 
  31/12/10 31/12/10 

  
∆ηµοσιοποιηµένα 

κονδύλια 
Αναδιατυπωµένα 

κονδύλια 
∆ηµοσιοποιηµένα  

κονδύλια 
Αναδιατυπωµένα 

κονδύλια 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Άύλα στοιχεία ενεργητικού 8.965.872 6.465.872 9.057.141 6.557.141 
 Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 44.938.782 42.438.782 47.251.677 44.751.677 
Σύνολο ενεργητικού 90.008.084 87.508.084 88.806.247 86.306.247 
          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια κεφάλαια         
Αποτελέσµατα σε νέο 10.248.720 8.248.720 11.364.070 9.364.070 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους          
ιδιοκτήτες της µητρικής 24.180.686 22.180.686 25.276.216 23.276.216 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 24.238.789 22.238.789 25.276.216 23.276.216 
          
Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.559.701 1.059.701 1.686.639 1.186.639 
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 34.157.833 33.657.833 34.258.138 33.758.138 
Σύνολο υποχρεώσεων 65.769.296 65.269.296 63.530.031 63.030.031 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 90.008.084 87.508.084 88.806.247 86.306.247 

 
Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, ως συγκρίσιµα κονδύλια των αντίστοιχων της τρέχουσας χρήσης 2011, παρουσιάζονται τα παραπάνω 
αναδιατυπωµένα κονδύλια.  
 
Η αναδιατύπωση της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της χρήσης 2009 έχει ως εξής:  
 
 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
      
  31/12/09 31/12/09 

  ∆ηµοσιοποιηµένα  
κονδύλια 

Αναδιατυπωµένα 
κονδύλια 

∆ηµοσιοποιηµέν
α  

κονδύλια 

Αναδιατυπωµένα  
κονδύλια 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Άύλα στοιχεία ενεργητικού 7.347.896 4.847.896 7.328.420 4.828.420 
Σύνολο µη κυκλοφορούν 
ενεργητικό 41.922.176 39.422.176 44.201.641 41.701.641 
Σύνολο ενεργητικού 94.529.303 92.029.303 87.372.154 84.872.154 
          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Ίδια κεφάλαια         
Αποτελέσµατα σε νέο  9.680.924 7.680.924 10.201.225 8.201.225 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα 
στους          
ιδιοκτήτες της µητρικής 23.527.950 21.527.950 24.048.251 22.048.251 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 28.545.877 26.545.877 24.048.251 22.048.251 
          
Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 1.228.844 728.844 1.242.800 742.800 
Σύνολο µακροπροθέσµων 
υποχρεώσεων 36.229.772 35.729.772 36.215.663 35.715.663 
Σύνολο υποχρεώσεων 65.983.426 65.483.426 63.323.904 62.823.904 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων 94.529.303 92.029.303 87.372.154 84.872.154 
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38. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 

Έως και την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου. 
 
 
39. ∆εσµεύσεις 

Επί των παγίων στοιχείων, κυριότητας της Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη στην περίοδο 1/1 – 31/12/2011  καθώς και στην 
προηγούµενη χρήση 2010. 
 
Οι δεσµεύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, για συµβάσεις που έχει στην κατοχή της, αναλύονται ως εξής: 
 
 
 

Ο Όµιλος 
   

Mισθώσεις αυτοκινήτων  31/12/11 31/12/10 

Έως 1 έτος 308.389 300.730 
2 - 5 έτη 428.530 441.124 
5 έτη και άνω 0 0 
Σύνολο 736.919 741.854 

   
Μισθώσεις ακινήτων 31/12/11 31/12/10 

Έως 1 έτος 332.637 248.096 
2 - 5 έτη 1.376.147 1.069.307 
5 έτη και άνω 0 0 
Σύνολο 1.708.783 1.317.402 
   

Η Εταιρεία 
   

Mισθώσεις αυτοκινήτων  31/12/11 31/12/10 

Έως 1 έτος 307.495 297.640 
2 - 5 έτη 428.530 441.124 
5 έτη και άνω 0 0 
Σύνολο 736.025 738.764 

   
   

Μισθώσεις ακινήτων 31/12/11 31/12/10 

Έως 1 έτος 187.860 144.600 
2 - 5 έτη 797.040 490.200 
5 έτη και άνω 0 0 
Σύνολο 984.900 634.800 

 
 
40. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές που έχει χορηγήσει ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 
      
Εγγυητικές 
Επιστολές 31/12/11 31/12/10 

Shell 0 3.500 
ΕΠΑΝ 436 1.200 1.200 
Σύνολο 1.200 4.700 

  
Η Εταιρεία 

      
Εγγυητικές 
Επιστολές 31/12/11 31/12/10 

Shell 0 3.500 
ΕΠΑΝ 436 1.200 1.200 
Σύνολο 1.200 4.700 

 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης  

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές 
τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµους Ελεγκτές, εγγεγραµµένους στο δηµόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να 
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το ως άνω πιστοποιητικό εκδίδεται µετά 
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από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
 Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής 
Συµµόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτηµα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η προαναφερθείσα 
Έκθεση και το οικείο Προσάρτηµα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από το Νόµιµο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  Το 
Υπουργείο Οικονοµικών στη συνέχεια θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες 
ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.  Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δεκαοκτώ µηνών από 
την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως και 2010.  

Για τη κλειόµενη χρήση 2011, ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Από τη διεξαγωγή 
αυτού του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που 
έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Όσον αφορά στις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, αυτές δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ 
τούτου, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές.  

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των Εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής:  
 
 

Ανέλεγκτες 
Φορολογικά 

Εταιρεία 

Χρήσεις 
Κίνγκς εντ Κουήνς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 2010 
Κορρές Οµοιοπαθητικά Α.Ε. 2010 
Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.Β.Ε. 2010 
District Two GmbH  2003 - 2011 
Φαρµακον Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε. 2010 
Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε. 2010 
Milgauss Limited 2010 - 2011 
Korres North America Ltd 2010 - 2011 
Korres Retail UK Ltd 2010 - 2011 
  
Για τις παραπάνω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων  
χρήσης 2011 ποσού € 135.180. Στην προηγούµενη χρήση 2010 είχε σχηµατιστεί για τον Όµιλο σχετική πρόβλεψη ποσού € 132.681 αντίστοιχα. 
(βλέπε παραπάνω υπ΄αριθµ. 31 σηµείωση).   
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου την 31/12/2011. 
 
 

Μεταµόρφωση, 28 Μαρτίου 2012 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 

   

    
    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙ∆ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΚΟΥΤΗΣ 
Α.∆.Τ. Ξ 037060 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
Α.∆.Τ. K 197835 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. Σ 208194 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Α.∆.Τ. ΑΙ 523783 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1/1 – 31/12/2011 η Εταιρεία δηµοσίευσε βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 τις παρακάτω  πληροφορίες προς 
ενηµέρωση του επενδυτικού της κοινού, οι οποίες είναι αναρτηµένες στο διαδικτυακό της τόπο (www.korres.com) και στην ιστοσελίδα του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). Οι πληροφορίες αυτές ενσωµατώνονται στην παρούσα ετήσια οικονοµική έκθεση µε την παράθεση του 
παρακάτω πίνακα. 
 

Ηµεροµηνία  Θέµα Ανακοίνωσης 

21/3/2011 Παρουσίαση Αποτελεσµάτων 2010 

21/3/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 

8/4/2011 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών 

6/5/2011 Παρουσίαση για αναλυτές και επενδυτές 

6/5/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΡΡΕ  

6/5/2011 Conference Call 

2/6/2011 ∆ελτίο Τύπου 

8/6/2011 Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας κατ’ άρθρο 13 παραγ.10 του Κ.Ν. 2190/1920 

8/6/2011 Ανακοίνωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε στρατηγικό επενδυτή 

8/6/2011 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

10/6/2011 Ανακοίνωση για γνωστοποίηση σηµαντικής µεταβολής δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε το Ν.3356/2007  

15/6/2011 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ 

17/6/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  

30/6/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

5/7/2011 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

9/8/2011 Aνακοίνωση δηµοσίευσης Εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

10/8/2011 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 
µετόχων. 

12/8/2011 Ανακοίνωση για το µετοχικό κεφάλαιο 

17/8/2011 Ανακοίνωση για µεταβολές σηµαντικών ποσοστών στα δικαιώµατα ψήφου. 

26/8/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών 

31/8/2011 Conference Call 

31/8/2011 Παρουσίαση για αναλυτές και επενδυτές 

31/8/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

12/9/2011 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

19/10/2011 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

28/11/2011 Consolidated financial results 9M 2011 

28/11/2011 Conference Call 

28/11/2011 ΚΟΡΡΕΣ / OIKONOMIKA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2011 
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Ζ) ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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31 2010 19
31 2010 20

31 
2010 21

31 2010 21
31 2010 22

10 . 3401/2005 40

40

2010 41
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( 4 .2 .3556/2007)

 RILKEN .:

o  – ,

o  – , 

o  – ,

, , :

 RILKEN .  
 1   31   2010,  

, , 
, 

, 
 RILKEN ., 

.

 17  2011

 & 
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33

1 31 2010

H   RILKEN  .  (
»)  1  31  2010 

 4 .3556/2007 ’ .

 40.623 . (2009:  43.793 .),  7,2%, 
,  4,2%  13,3% 

,  38.216 .
 2.407 . (2009:  41.390 .  2.403 . ).

 1,8%  17.567 . (2009:  17.886 .), 
 43,2% (2009: 40,8%) ,  2,4 , 

, 
.   23.056 . (2009:  25.907 .), 

 56,8% (2009: 59,2%) , .
 ( )  23.016 . (2009:  23.336 .)  1,4%, 

, 
 207 . 

.  
 240 . (2009:  114 .),  1.465 .

(2009:  996 .)  47,1%, 
 (2010:  1.231 ., 2009:  601 .).

 1.184 . (2009: 
 1.689 .)  1.183 . (2009:  1.767 .) 

.

 88 . (2009:  890 .) , , 
, , 

 2009  163,1 .
,  ,   1.272  .  (2009:   877  .),

.

31 2010

 4.327 .  3.412 . (2009:
 915 .), 

, 
,  (held for sale). 

, ,

.
 2,6%  2.284 . (2009:  2.346 .), 

 ( ) 
0,8%  15.420 . (2009:  15.546 .).  

 468 . (2009:  225 .) 
,  2.383 . (2009:  4.722 .),   

, 
.

 24,5% 
 667 . (2009:  603 .)  84 . (2009:  0),

 7.804 . (2009:  7.924 )  1,5%.
 2.035 . 

 2009 .
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44

 ( ) 
2,63 (2009: 2,88),  (

)  2,34 (2009: 2,59),  (
)  12.751 . (2009:  14.916 .).  

 2009 .
,  (  + *360)

 137 (2009: 128),  (  + 
*360)  104 (2009: 99),  ( /

*360)  47 (2009: 47).
 10  6.791 '

 9.063 ., , 

 5.
.

, , 
. 
.   (

, , )  mark up .

 31 2010  Henkel  50,14% ,
 349,73 .  

 31  2010  31  2009 :

):

:
 1  31  2010

Henkel AG & CO KGaA 3.125,16 3.299,95 - 6.425,11
Henkel - 3.491,78 452,72 3.944,50
Henkel France 141,24 - - 141,24
Henkel Slovenija 1.423,53 0,19 - 1.423,72
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. 7.942,11 36,55 - 7.978,66
Henkel Iberica Portugal 59,08 - - 59,08
Henkel Italia SPA - 28,10 - 28,10
Eczacibasi Schwarzkopf Kuafor - 0,75 - 0,75
Henkel Central Eastern Europe - 6,17 - 6,17
Henkel Limited - 8,18 - 8,18
Henkel Iberica SA - 6,61 - 6,61

12.691,12 6.878,28 452,72 20.022,12

)
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Henkel AG & Co KGaA 35,55 5,48 611,94 696,59
Henkel 9,43 9,53 335,59 384,78
G.P.M. - Henkel Ltd 130,74 109,74 - -
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. - - 464,53 259,54
Henkel Slovenija - - 73,00 46,09
Henkel Iberica SA - - - 3,15
Henkel Iberica Portugal - - 2,88 -
Henkel Norden AB - 3,55 - -
Henkel Belgium NV 6,00 - - -
Henkel South Africa Pty Ltd 0,80 - - -
Schwarzkopf Professional &
Henkel Canada 5,98 - - -
Henkel Italia SPA 25,00 12,50 - -

213,50 140,80 1.487,94 1.390,15
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:  01  31  2009
Henkel AG & CO KgaA 2.853,45 3.292,19 - 6.145,64
Henkel - 3.292,36 364,67 3.657,03
Henkel France 105,91 - - 105,91
Schwarzkopf & Henkel France - 9,22 - 9,22
Henkel Slovenija 1.445,87 8,19 - 1.454,06
Henkel Belgium NV - - - -
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. 5.726,47 35,28 - 5.761,75
Henkel Norden AB 0,34 0,79 - 1,13
Henkel Iberica SA - 6,42 - 6,42
Henkel Iberica Portugal 3,15 - - 3,15
G.P.M. - Henkel Ltd - 0,41 - 0,41
Henkel Central Eastern Europe - 3,60 - 3,60
Henkel Italia SPA - 112,40 - 112,40

10.135,19 6.760,86 364,67 17.260,72

:
 1  31

 2010
 1  31

 2009
Henkel 6,05 21,00 27,05 6,62 16,67 23,29
G.P.M. - Henkel Ltd 1.090,35 - 1.090,35 964,79 - 964,79
Henkel AG & Co KGaA 6,35 26,22 32,57 4,93 6,68 11,61
Henkel Italia SPA - 51,60 51,60 - 13,13 13,13
Henkel Lebanon SAL - - - 15,76 - 15,76
Henkel Iberica SA - 1,75 1,75 - - -
Schwarzkopf SA France - 1,60 1,60 - - -
Henkel Nederland BV - 3,20 3,20 - - -
Henkel Russia - 0,05 0,05 - - -
Henkel Central Eastern Europe  - 1,65 1,65 - - -
Henkel & Cie AG - 0,80 0,80 - - -
Henkel Norden AB - 1,60 1,60 - - -
Henkel Norden Oy Finland - 0,80 0,80 - - -
Henkel Limited (England) - 3,35 3,35 - - -
Henkel Belgium NV - 6,00 6,00 - - -
Henkel (Thailand) Ltd - 0,80 0,80 - - -
Schwarzkopf Professional &
Henkel Canada - 8,48 8,48

- - -

Schwarzkopf & Henkel USA - 0,80 0,80 - - -
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. - 51,50 51,50 - 19,76 19,76
Henkel South Africa Pty Ltd - 0,80 0,80 - - -
Eczacibasi Schwarzkopf Kuafor - 5,78 5,78 - - -

1.102,75 187,78 1.290,53 992,10 56,24 1.048,34

 6  2010 .3845/2010,  5 
 2010,

 100 .  
 163,1 .,  (  2011).

 17  2010, 
 2009   0,24   (  10%),  

 17  2010 . , 
. V.Vitelli . G.Archi, 

,  18  2010,
:

1. ,  & , 
2. , , 
3. Giacomo Archi, 
4. , 
5. , 
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,   17   2010  
, Giacomo Archi .

 28   2010   Schwarzkopf  &
Rilken .,  22  2010  (

).   51%  255 .  100%, 
.  30  2006 .
 5 

,  10 , 
, , 

.
 2010, 

 163 . .
, .

17  2011 
.

, 
, , 

:

.  ,
, 

.  , 
, , 

.  
, 

.

, 
, , 

, 
. 

, 
. 

, 
, . , 

 4,5 .  EURIBOR  315 .

, . ,
.

, 

, , .

2011

 2011 
.  
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.  , 
, 

, .

. , 
, –

, , , 
 Henkel, , 

.
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88

(  2, .2 .3873/2010)

,
, .

,   2  .  2  .3873/2010  43 . 2 .2190/1920,
:

, 
,  5/204/2000 . ., .3016/2002, 

.3693/2008 .2190/1920, .

 2011 .3873/2010 
.3884/2010,   (  « »)  

 ( ) 
, http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf, 

.

, 

, , .

– .
. .

1.2: . , 
. .

, 
.  .  

 Henkel.

. .
2.1: .  (7)  (15) ,  (5) (

 (3)  (7) ), 
.

. .
3.3: ., , 

 ( ),  ,  
.

V. .
5.1: . , 

 ( ) , 
.

5.4, 5.5, 5.6, 5.7 5.8: . 
, .

.

VI. .
6.1: ., , 

12 , 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
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99

, , 
.

6.2 6.3: , 
., , , , 

, .

VII. .
7.1, 7.2 7.3: . 
, .  , 

, 
. , , 

, . .

–
.

1.3:  bonus 
. , 

.

1.4, 1.6, 1.7, 1.8 1.9:
, .

.

, 
 (

),  Henkel
, : http://www.henkel.com/investor-

relations/corporate-governance-11879.htm.

, 
, 

, 
.

., , , 
, 

.

, , 
, 

.  , 
, , 

, 
, 

, .

, :

,
,

,

http://www.henkel.com/investor-relations/corporate-governance-11879.htm
http://www.henkel.com/investor-relations/corporate-governance-11879.htm
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,
, 

, : , , ,
, ,

 (server) 
 (batch files),

,

,
,

,
, , , 

 « », 
, 

.

10 1 ,
, , 2004/25/ ,

 4 . 7 .3556/2007.

,
.

–
,  ,  .  

.   ,  
, , 

.

.  
, 

, 
.

1. .2190/1920, 
 (20) :

, ,
, 

, 
,
, 

,
, 

, ,
.  (

), 
.

2. . . 
, 

.  , 
.
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3. . , , , 
, , 

.

4. , 
,  

.  
.

5. 
 (15) .

 (5 ) , 
,  (4 ) 
.  

.  .  
. 2190/1920 (  28 ).

, .  
 (3) , 

,  (3) .  , 
, 

.   
.

, ,
, 

.

, 
, , 

, 
:

,
. 

,
, 

,
.

, , ’ :

) ’  1/20 , , .
2  39 . 2190/20, 

, .  (15) 
.  

, , ,  (13)

, 
.

) ’  1/20 , , .
2  39 . 2190/20, . ,  27 .
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3 . 2190/20,  (6) , 
, 

.  (7) .

.  

 ( )  ( ) , 
.

) , . 4  39 . 2190/20, 
 (5) , 

, 
.  . 

. 
, .

) ’  1/20 , .  (5)
,  .  4   39  

. 2190/20, , 
. , 

.  . 
, , , 

., . 3  6  18 . 2190/20.

)  ’   1/5 ,  .   (5)
, . 5  39 . 2190/20,

.  . 
, , , , 

., . 3  6  18 . 2190/20, ’ 
. .

, 

 ( ) 
.

, , 
. 3  27 . 2190/20  (www.rilken.gr), 

, 
 ( . 23, , . 2104897205) 

 investor.rilken@gr.henkel.com, 
.

.
,

.
., , 

, 
.  , 

, , , .  
. , 

.

.  (3)  (7) , ,
, 

.  . 
.

http://www.rilken.gr/
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, .  (5)  (2)  (3) 
.  ,  (2) , 

. 3016/2002 , .  
, 

.

.  
, , ,  (3) .  

, . 2190/1920, 
, .

 2010, .  (53) .

 17  2010  17  2010
.  ( . V. Vitelli 

. G. Archi) ., :

. :

.
.  

,
, 

,  17  –  1997 – .
,  Rilken  Henkel , 

.

.
 Rochester  

 Marketing.   Henkel  1996.  
.

.  Rilken 

.  .  Henkel .

GIACOMO . ARCHI
 Bocconi .

 1984  Henkel .  
.  ,  1992, 

.    2003 
.    2009  

 2010 
 Henkel .

.

,  Heriot-Watt
University.  Master of Philosophy 
Edinburgh .

,  1998 
Corporate Banking & Leasing  ABN AMRO Bank  ( )  ABN AMRO Leasing
AE.    2000  ,  

,  2005 ,  2009 

)
.  & , 17/6/2010 30/6/2015
. , 17/6/2010 30/6/2015

G. Archi 17/6/2010 30/6/2015
. 17/6/2010 30/6/2015
. 17/6/2010 30/6/2015
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., .
, , . .

.
, 

 London School of Economics.   PhD 
 Birkbeck College  London University.

 Financial Markets Group  London School of Economics, 
 Bank Paribas-London,  Reading University 

.   2003 
.

,  37 . 3693/2008 . 
 (3) . :

., 
. 2190/1920 , 

 37 . 3693/2008, :
,

,
,

, 
,

,

, 
, 

 38 . 3693/2008.

 2010,  (7) .

,  (www.rilken.gr).

)
.  ( .) 17/6/2010 30/6/2015
.  ( .) 17/6/2010 30/6/2015

G. Archi  ( .) 17/6/2010 30/6/2015

http://www.rilken.gr/
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4 .3556/2007

 7 
 4 . 3556/2007.

1.

 6.720.100,  3.360.050 
,  2,00 .  

.

, 
.

2.

.

3. 9 11 .3556/2007

 Henkel   17   2011   50,14%  
.    5% 

.

4.

.

5.

.

6

, 
.

7. . ,
. .2190/1920

.3604/2007, 

. 2190/1920 .

8. .
16 . .2190/1920

)  6 , , 
 7 . 2190/1920 , 

,   (2/3)  
, .  

.

) . .2190/1920

9 ,

 Henkel   ABEE   Henkel  AG  &  Co  KGaA  ,  
.
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10. .

, 

.

, 17  2011

 & 
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RILKEN .

 RILKEN . (
»)  31  2010, 

, 
, .

, 
, , 

, , 
.

, .
.  

, 
.

, 
.  

, 
.  , 

, 
, 
.  

, .

.

KPMG
 3

153 42 

 29527/01AT/B/93/162/96

Telephone :  +30 210 60 62 100
Fax             : +30 210 60 62 111
Internet www.kpmg.gr
e-mail postmaster@kpmg.gr
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KPMG 
 3

153 42 

 114

, 
RILKEN .  31  2010 

.

) , 
 3  43 . 2190/1920.

) 
 37  43

. 2190/1920.

, 21  2011

KPMG .

, 
 37581
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 31  2010
, )

 1 
31.12.2010 31.12.2009

4 40.622,75 43.793,31
5 (17.566,77) (17.886,40)

23.055,98 25.906,91
4 240,28 113,59
5 (2.501,84) (2.621,17)
5 (20.514,20) (20.714,35)
5 (1.464,68) (995,54)

)/ (1.184,46) 1.689,44

37,50 112,48
(36,27) (34,96)

)/ (1.183,23) 1.766,96
6 (88,48) (890,06)

)/ (1.271,71) 876,90

/( ) 53,53 (173,93)
/( ) (10,71) 33,01

42,82 (140,92)

 ( )/ (1.228,89) 735,98

)/ ,  ( ) 7 (0,3785) 0,2610

)/ , (919,47) 1.857,59

22 - 39
.
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31 2010
, )

. 31.12.2010 31.12.2009

8 3.630,97 210,81
9 36,34 40,06

11 174,79 428,53
6 484,65 236,02

4.326,75 915,42

12 2.284,38 2.345,87
13 15.206,65 15.405,45
24 213,50 140,80
14 467,72 225,11
15 2.382,55 4.722,30
16 - 3.134,13

20.554,80 25.973,66

24.881,55 26.889,08

17 6.720,10 6.720,10
17 11.014,40 11.014,40

(1.407,87) 627,43
16.326,63 18.361,93

18 667,02 603,20
19 83,72 -

750,74 603,20

20 57,70 49,98
21 3.583,98 3.520,06
24 1.487,94 1.390,15
22 507,97 646,56
23 1.125,53 1.206,26
19 1.041,06 1.110,94

7.804,18 7.923,95

8.554,92 8.527,15

24.881,55 26.889,08

22 - 39
.
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 31  2010
, )

 1  2009 6.720,10 2.170,30 8.777,84 (196,04) 456,15 17.928,35
- - - (140,92) 876,90 735,98
- - 66,26 - (66,26) -
- - - - (302,40) (302,40)

 31  2009 6.720,10 2.170,30 8.844,10 (336,96) 964,39 18.361,93

 1  2010 6.720,10 2.170,30 8.844,10 (336,96) 964,39 18.361,93
- - - 42,82 (1.271,71) (1.228,89)
- - - - (806,41) (806,41)

 31  2010 6.720,10 2.170,30 8.844,10 (294,14) (1.113,73) 16.326,63

 31  2010
, )

 1 
31.12.2010 31.12.2009

40.577,70 42.482,96
, . (40.234,49) (41.967,99)

(507,09) (506,32)
(798,59) 261,27
(23,95) (25,42)

 ( )/  ( ) (986,42) 244,50

(556,49) (143,32)
0,04 0,13

 ( ) (556,45) (143,19)

7,73 15,51
(804,61) (302,85)

 ( ) (796,88) (287,34)
)+ )+ ) (2.339,75) (186,03)

 1 4.722,30 4.908,33

 31 2.382,55 4.722,30

22 - 39
.
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1.  

 RILKEN . (  « ») ,
 13520/06/ /86/09.   1976 

 2026, , 
.

 29  1991,  31
 2010  3.360.050 .

 17  2010, 
, , , 

, .
:

 ( ) – 
 ( ) – 

 – Giacomo Archi
 - .

2.  

 ( ),  ,   1606/2002  
 19  2002.  

, 
, .

, 
, 

, , 
.  

, , , 
, .

, 
, 

.

3.  

 2009   2010,  ,  
 ( 3.21)  ( 28).

3.1 

.  ,
.  ,

, 

, .

3.2 

.  
, 

, ,  3
.



RRRIIILLLKKKEEENNN ... ...
333111 222000111000

((( ,,, )))

2233

3.3 
, 

.  
, 

.  
.

, ,
, , , 
, 

.  , , 
.

.  
, .  

, :

: 40 
,  & : 10 

:   5 
 & :   3 

: 10 

3.4 

.
, 

, , , .
.

’ , , 
, , , , 

.  

.  .

3.5 
3.5.1 

 ( ), 
, ,

.  
, , 

, .

3.5.2 
.2112/20 

, , 
 ( ).

,  19 .  

, 
.  

.



RRRIIILLLKKKEEENNN ... ...
333111 222000111000

((( ,,, )))

2244

 19 (  1910/8.11.2005), 
, 

.

3.6 
,  ( ) 

, 
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, , .

O , 
, 

.

.  
,

.

3.7 
.  

, 
 ( ) 

, :
,

,
 75% ,

 90% 
.

, 
.
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, .
.
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.

3.13 

.

3.14 
 ( ), 

, 
.  

.  
.

, 

, .  .

3.15 
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, 

.

3.16 
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.

3.17 
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.
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.
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3.21 , 
3.21.1  2010

.

 3,
:

o , 
,

o
,

o , , 
,

o , , 
, 

o , 
, .

 27,

, , , 
.

 1,

.  
.

 1,
:

o  (  4) 
.

o
 (
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.

 2,
 2  
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, .
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3.21.2 

32, :
, 

, 

,  ,  .    1   2010  
.

 1,  7

, 
,  7 

 5  2009, 
.   1  2010 .

 24,

.   1  2011, 
.

 14,

, 
.   1  2011

.
 19,

,
, , .  

 1  2010 .

, 
.

 1,

, 

,  .   
 1  2011 .
 7, –

, 
.   1 

2011, .
 12, :

,  
.    1   2012,  

.
 9,

 39 
, , 

 (
) , , 

.   ,  ,  ,  
, , 

 ( ).  
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, 
 9, , 

.   1  2013, 
.

4.  

4.1 .

4.2 :
 1 

31.12.2010 31.12.2009
77,33 29,17
6,00 15,74

110,10 27,07
13,88 18,50
32,97 23,11

240,28 113,59
5.  

 1 5.1
31.12.2010 31.12.2009

(17.260,50) (17.504,53)
(3.739,59) (3.862,78)

(163,72) (198,06)
(780,59) (814,70)
(44,29) (100,68)

(6.639,77) (6.772,20)
(1.175,53) (1.238,30)

 – (512,17) (518,19)
(768,54) (845,63)

(8.850,87) (8.732,86)
(68,67) (137,61)

(258,17) (276,91)
(264,98) (168,15)
(55,42) (51,32)

(1.464,68) (995,54)
(42.047,49) (42.217,46)

5.2
 1 

31.12.2010 31.12.2009
(17.566,77) (17.886,40)
(2.501,84) (2.621,17)

(20.514,20) (20.714,35)
(1.464,68) (995,54)

(42.047,49) (42.217,46)

5.3 /( )
 1 

31.12.2010 31.12.2009
2,72 46,98

40,65 80,16
76,23 66,61

109,95 34,48
229,55 228,23

(1.231,00) (601,00)
(23,56) (3,60)

 ( 19) (163,00) (509,50)
(163,36) (38,30)
(113,31) (71,37)

(1.694,23) (1.223,77)

(1.464,68) (995,54)
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6.  

. 3842/2010,  24% 
,  2011  2014,  20%.  

, ,  40%.
.  
, 

.  
.  , 

 80% , 
, .

 2007  2010 
,  900 . (

 100 . ), .  , 
 163,08 . 

 2010  5 . 3845/2010.
6.1  1 

31.12.2010 31.12.2009
95,62 590,89
1,08 2,16

(11,96) -
100,00 341,39

. 3845/2010 163,08 -
(259,34) (44,38)

88,48 890,06
6.2

 1 
31.12.2010 31.12.2009

)/ (1.183,23) 1.766,96

 24% (2009: 25%) (283,98) 441,74
1,08 2,16

(11,96) -
109,58 91,13
100,00 341,39

. 3845/2010 163,08 -
. . 8,00 (27,64)

2,68 41,28
88,48 890,06

 ( ) (7,48)% 50,37%

6.3

, 
.

:
 1 

31.12.2010 31.12.2009
(0,26) (0,24)

(118,23) 182,14
179,22 (179,22)
(61,20) (2,55)
216,34 63,09
12,89 15,14
21,24 (13,20)
23,47 (5,11)

(14,13) (15,67)
259,34 44,38
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,
:

31.12.2010 31.12.2009
- 0,26

(126,16) (7,93)
- (179,22)
- 61,20

279,43 63,09
89,78 76,89
57,64 36,40

133,40 120,64
50,56 64,69

484,65 236,02

 248,63 . 
:  10,71 .  259,34 . 

.

7. ( )/

 ( )/  µ
 µ

,  31  2010  2009  3.360,05 . .

 1 
31.12.2010 31.12.2009

)/ (1.271,71) 876,90
. 3.360,05 3.360,05

)/  ( ) (0,3785) 0,2610

8.  

:  & .  &
. 

 1  2009 578,11 5.632,93 1.501,26 1.682,43 9.394,73
- - - 138,05 138,05

(578,11) (5.462,83) - - (6.040,94)
 / - - - (36,10) (36,10)

 31  2009 - 170,10 1.501,26 1.784,38 3.455,74
- 5,92 - 33,50 39,42

1.090,96 5.462,84 - - 6.553,80
 / - - (808,32) (1.250,62) (2.058,94)

 31  2010 1.090,96 5.638,86 692,94 567,26 7.990,02

 1  2009 - 2.991,25 1.497,13 1.556,00 6.044,38
- 85,66 0,67 54,84 141,17
- (2.906,81) - - (2.906,81)

 / - - - (33,81) (33,81)
 31  2009 - 170,10 1.497,80 1.577,03 3.244,93

- 207,79 0,06 49,20 257,05
- 2.906,81 - - 2.906,81

 / - - (804,92) (1.244,82) (2.049,74)
 31  2010 - 3.284,70 692,94 381,41 4.359,05

 31  2009 - - 3,46 207,35 210,81
 31  2010 1.090,96 2.354,16 - 185,85 3.630,97

,  9,20 . 
.  16, 

.
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9.  

, , .  :

2010 2009
 1 972,55 967,28

4,21 5,27
(770,31) -

 31 206,45 972,55

 1 932,49 905,51
7,93 26,98

(770,31) -
 31 170,11 932,49

 31 36,34 40,06

10. 

 28  2010  Schwarzkopf &
Rilken .,   51% .    255 .  

 100%, .  30 
2006 .  

 ( )  22  2010.

11. 
31.12.2010 31.12.2009

47,69 65,83
 – 517,42 697,02

(390,32) (334,32)
174,79 428,53

, 
, 

 56 .

12. 
31.12.2010 31.12.2009

’ ’ , 15,48 18,96
167,74 194,85

2.101,16 2.132,06
2.284,38 2.345,87

 226,75 . (2009:
 181,12 .), .

13. 
31.12.2010 31.12.2009

16.982,39 16.069,33
(1.775,74) (663,88)

15.206,65 15.405,45

:

31.12.2010 31.12.2009
 1 663,88 213,96

1.175,00 498,00
(63,14) (48,08)

 31 1.775,74 663,88
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14. 

31.12.2010 31.12.2009
327,96 -
10,74 17,88
21,13 22,45

- 169,59
74,88 2,05
33,01 13,14

467,72 225,11

15. 
31.12.2010 31.12.2009

2.379,49 4.721,21
3,06 1,09

2.382,55 4.722,30

16. 

 10 
 (  6.791  9.063 ) 
, . 5, 

.  

.

,  512,85
. 

.  
 207,05 . 

.

17. 

 31  2010,  31  2009, 
3.360,05 . ,  2 ( ) ,  6.720,10 .

 11.014,40 . :

17.1  (  2.170,30 .).   1991.

17.2  (  1.086,20 .).  µ ,
 5% 

, , .  
,  1/3 .  

.

17.3  (  7.757,90 .).   40,69 . 
, 

.

18. 

.

31.12.2010 31.12.2009
4,5% 5,3%
3,0% 3,0%

 ( ) 10,70 10,30
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:

31.12.2010 31.12.2009
 1 603,20 454,81

85,98 51,32
34,09 28,65

- (58,53)
(2,72) (46,98)

 /( ) (53,53) 173,93
 31 667,02 603,20

:

31.12.2010 31.12.2009
1,76 3,46

53,66 47,86
30,56 -

85,98 51,32

19. 

 1  2010 269,55 841,39 - 1.110,94
163,00 100,00 83,72 346,72

(291,49) (41,39) - (332,88)
 31  2010 141,06 900,00 83,72 1.124,78

:

- - 83,72 83,72
141,06 900,00 - 1.041,06

 1.250 .  2008 ,
 163,00 . 

,  2011.

,  56,70 .  bonus  2013 
,  27,02 . 

,  2012.

20. 

 2,4%  7,5%.  
 2,18 . (2009:  6,31 .) 

.

21. 

, 
, .

22. 
31.12.2010 31.12.2009

121,93 -
74,36 68,50

- 339,68
. 3845/2010 163,08 -

124,70 184,46
23,90 53,92

507,97 646,56
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23. 
31.12.2010 31.12.2009

2,88 1,08
698,68 716,10
192,95 199,41
178,45 238,90
52,57 50,77

1.125,53 1.206,26

 17  2010  2009  806,41
. (  0,24 ), , . 3697/2008, 

 10%.  
 725,77 . (  0,216 )  27  2010 

 ( ).

24. 

, , 

.   (
, , )  mark up 

.

 31 2010   Henkel   50,14%  
,  349,73 .

 31  2010  31  2009 :

:

:
 1  31  2010

Henkel AG & CO KGaA 3.125,16 3.299,95 - 6.425,11
Henkel - 3.491,78 452,72 3.944,50
Henkel France 141,24 - - 141,24
Henkel Slovenija 1.423,53 0,19 - 1.423,72
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. 7.942,11 36,55 - 7.978,66
Henkel Iberica Portugal 59,08 - - 59,08
Henkel Italia SPA - 28,10 - 28,10
Eczacibasi Schwarzkopf Kuafor - 0,75 - 0,75
Henkel Central Eastern Europe - 6,17 - 6,17
Henkel Limited - 8,18 - 8,18
Henkel Iberica SA - 6,61 - 6,61

12.691,12 6.878,28 452,72 20.022,12

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Henkel AG & Co KGaA 35,55 5,48 611,94 696,59
Henkel 9,43 9,53 335,59 384,78
G.P.M. - Henkel Ltd 130,74 109,74 -
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. - - 464,53 259,54
Henkel Slovenija - - 73,00 46,09
Henkel Iberica SA - - 3,15
Henkel Iberica Portugal - - 2,88 -
Henkel Norden AB - 3,55 - -
Henkel Belgium NV 6,00 - - -
Henkel South Africa Pty Ltd 0,80 - - -
Schwarzkopf Professional &
Henkel Canada 5,98 - - -
Henkel Italia SPA 25,00 12,50 - -

213,50 140,80 1.487,94 1.390,15



RRRIIILLLKKKEEENNN ... ...
333111 222000111000

((( ,,, )))

3355

:
 1  31  2009

Henkel AG & CO KGaA 2.853,45 3.292,19 - 6.145,64
Henkel - 3.292,36 364,67 3.657,03
Henkel France 105,91 - - 105,91
Schwarzkopf & Henkel France - 9,22 - 9,22
Henkel Slovenija 1.445,87 8,19 - 1.454,06
Henkel Belgium NV - - - -
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. 5.726,47 35,28 - 5.761,75
Henkel Norden AB 0,34 0,79 - 1,13
Henkel Iberica SA - 6,42 - 6,42
Henkel Iberica Portugal 3,15 - - 3,15
G.P.M. - Henkel Ltd - 0,41 - 0,41
Henkel Central Eastern Europe - 3,60 - 3,60
Henkel Italia SPA - 112,40 - 112,40

10.135,19 6.760,86 364,67 17.260,72

:
 1  31

 2010
 1  31

 2009
Henkel 6,05 21,00 27,05 6,62 16,67 23,29
G.P.M. - Henkel Ltd 1.090,35 - 1.090,35 964,79 - 964,79
Henkel AG & Co KGaA 6,35 26,22 32,57 4,93 6,68 11,61
Henkel Italia SPA - 51,60 51,60 - 13,13 13,13
Henkel Lebanon SAL - - - 15,76 - 15,76
Henkel Iberica SA - 1,75 1,75 - - -
Schwarzkopf SA France - 1,60 1,60 - - -
Henkel Nederland BV - 3,20 3,20 - - -
Henkel Russia - 0,05 0,05 - - -
Henkel Central Eastern Europe  - 1,65 1,65 - - -
Henkel & Cie AG - 0,80 0,80 - - -
Henkel Norden AB - 1,60 1,60 - - -
Henkel Norden Oy Finland - 0,80 0,80 - - -
Henkel Limited (England) - 3,35 3,35 - - -
Henkel Belgium NV - 6,00 6,00 - - -
Henkel (Thailand) Ltd - 0,80 0,80 - - -
Schwarzkopf Professional &
Henkel Canada - 8,48 8,48

- - -

Schwarzkopf & Henkel USA - 0,80 0,80 - - -
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. - 51,50 51,50 - 19,76 19,76
Henkel South Africa Pty Ltd - 0,80 0,80 - - -
Eczacibasi Schwarzkopf Kuafor - 5,78 5,78 - - -

1.102,75 187,78 1.290,53 992,10 56,24 1.048,34

25. 

, 
.  , ,

 10% .

26. 

26.1

, 
, 

.
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31.12.2010 31.12.2009
1 304,72 157,42
2 296,69 74,88
3 204,56 55,44
4 131,90 36,56
5 81,03 30,47

1.018,90 354,77

26.2

 – 6

 – 17.3

 – 19

27 

27.1 

, 
, , 

, .  
,  ,  

, 
.

.

, , 
, 

, 
 µ , .

, 
, , ,

.

, .

27.2 

.

, 
.

, 
.  

super market  19,92% , 
 10% .

, , , 
, 

.   (
) 

, , .  
, 

.

.  
.
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, :

31.12.2010 31.12.2009
11 517,42 697,02
13 16.982,39 16.069,33
14 467,72 225,11
15 2.382,55 4.722,30
24 213,50 140,80

20.563,58 21.854,56

:

31.12.2010 31.12.2009
15.686,76 15.337,14

 1-30 308,27 348,90
 31-60 122,15 83,71
 61-90 83,23 60,04
 91-180 92,11 116,57
 >180 689,87 122,97

16.982,39 16.069,33

13 .

27.3

, 
, , 

, .

, 
.  

,  
, 

,  .   ,  
 4,5 .  EURIBOR  315 .

, 
:

31  2010 31  2009
. . 6 . . 6 

6.197,45 6.197,45 6.197,45 6.116,47 6.116,47 6.116,47
57,70 57,70 57,70 49,98 49,98 49,98

6.255,15 6.255,15 6.255,15 6.166,45 6.166,45 6.166,45

27.4

, , .  
, , 

.

, 
,  
.
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, 
.  

.

:

31  2010 31  2009

17.195,89 17.195,89 16.210,13 16.210,13
517,42 517,42 697,02 697,02
467,72 467,72 225,11 225,11

2.382,55 2.382,55 4.722,30 4.722,30
6.197,45 6.197,45 6.116,47 6.116,47

57,70 57,70 49,98 49,98

, 
, 
.  , 

.

.

28. 

 251,21 ., 
 2010, 

, , 
 2009.

.

 2009  2009
225,11 476,32

25.973,66 26.224,87
26.889,08 27.140,29

646,56 897,77
7.923,95 8.175,16
8.527,15 8.778,36

26.889,08 27.140,29

29. 

 KPMG 
 2010 

,  52 .  12
. .
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30. 31 2010

.

, 17  2011

 &



RRRIIILLLKKKEEENNN ... ...

4400

10 .3401/2005
2010

 2010 www.ase.gr 29/11/2010

 2010 www.ase.gr 30/08/2010

 / www.ase.gr 30/07/2010

www.ase.gr 21/06/2010

www.ase.gr 18/06/2010

www.ase.gr 18/06/2010

 5 
.3845/2010 www.ase.gr 03/06/2010

 2010 www.ase.gr 26/05/2010

www.ase.gr 21/05/2010

 2009 www.ase.gr 23/03/2010

. www.ase.gr 05/03/2010

E

 ( , 
, )  1  31

 2010,  www.rilken.gr.

http://www.rilken.gr/
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2

3

9

16

E 18

31 2011 20
31 2011 21

31 
2011 22

31 2011 22
31 2011 23

10 . 3401/2005 42

45

2011 46
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( 4 .2 .3556/2007)

 RILKEN .:

o  – ,

o  – , 

o  – ,

, , :

 RILKEN .  
 1   31   2011,  

, , 
, 

, 
 RILKEN ., 

.

 26  2012

 & 
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1 31 2011

H   RILKEN  .  (
»)  1  31  2011 

 4 .3556/2007 ’ .

 39.797 . (2010:  40.623 .),  2,0%, 
 1,5% 

 9,8% , 
 37.277 . (2010:  38.216 .)  2.520 .

(2010:  2.407 .).
 4,2%  16.831 . (2010:  17.567 .), 

 42,3% (2010: 43,2%) ,  0,9 , 
.   0,4% 

 22.966 . (2010:  23.056 .),  57,7% (2010: 56,8%) , 
.

 ( )  21.262 . (2010:  23.016 .)  7,6%,
  , 

. 
 153 . (2010:  240 .),  650 .

(2010:  1.465 .)  55,6%, , 
,  (2011:  352 ., 2010:  1.231 .).

 1.207 . (2010: 
 1.184 .)  1.207 . (2010:  1.183 .)

.

, ,  690 . (2010:  1.272 .), 
 0,2055 (2010:  0,3785). 

 0,1100 (2010:  0,0000),
.

31 2011

 3,2%  4.189 . (2010: 
4.327 .), 

 ( ).
 9,4%  2.499 . (2010:  2.284 .), 

, 
.   (

)  4,9% 
 14.663 . (2010:  15.420 .), 

.  133 . (2010:
 468 .) 

,  2.888 . (2010:  2.383 .), 
21,2%, , 

, .
 22,8% 

 785 . (2010:  667 .)  137 . (2010: 
84),  6.461 . (2010:  7.804 )  17,2%,

.
 662 . .
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 ( ) 
3,12 (2010: 2,63),  (

)  2,74 (2010: 2,34),  (
)  13.722 . (2010:  12.751 .).

,  (  + *360)
 133 (2010: 137),  (  + 

*360)  77 (2010: 104),  ( /
*360)  53 (2010: 47).

 10  6.791 '
 9.063 ., ,.

.

, , 
. 
.   (

, , )  mark up .

 31 2011  Henkel  77,92% ,
 350,74 . 

 31  2011  31  2010 :

):

:
 1  31  2011

Henkel AG & CO KGaA 3.092,60 3.055,18 - 6.147,78
Henkel - 3.076,01 488,20 3.564,21
Henkel France 144,96 - - 144,96
Henkel Slovenija 1.737,74 3,21 - 1.740,95
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. 8.273,54 20,39 - 8.293,93
Henkel Iberica Portugal 5,96 - - 5,96
Henkel Iberica SA 0,03 12,86 12,89
Henkel Magyarorszag 6,05 - - 6,05

13.260,88 6.167,65 488,20 19.916,73

)
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Henkel AG & Co KGaA 11,57 35,55 435,05 611,94
Henkel 2,86 9,43 263,16 335,59
G.P.M. - Henkel Ltd 131,74 130,74 - -
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. - - 293,57 464,53
Henkel France SA - - 20,50 -
Henkel Slovenija - - 58,06 73,00
Henkel Iberica SA - - 1,60 -
Henkel Iberica Portugal 9,46 - - 2,88
Henkel Norden AB - - - -
Henkel Magyarorszag - - 6,05
Henkel Belgium NV - 6,00 - -
Henkel South Africa Pty Ltd - 0,80 - -
Schwarzkopf Professional &
Henkel Canada - 5,98 - -
Henkel Malaysia 4,64 - - -
Henkel Italia SPA 4,17 25,00 - -

164,44 213,50 1.077,99 1.487,94



RRRIIILLLKKKEEENNN ... ...

55

:
 1  31  2010

Henkel AG & CO KGaA 3.125,16 3.299,95 - 6.425,11
Henkel - 3.491,78 452,72 3.944,50
Henkel France 141,24 - - 141,24
Henkel Slovenija 1.423,53 0,19 - 1.423,72
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. 7.942,11 36,55 - 7.978,66
Henkel Iberica Portugal 59,08 - - 59,08
Henkel Italia SPA - 28,10 - 28,10
Eczacibasi Schwarzkopf Kuafor - 0,75 - 0,75
Henkel Central Eastern Europe - 6,17 - 6,17
Henkel Limited - 8,18 - 8,18
Henkel Iberica SA - 6,61 - 6,61

12.691,12 6.878,28 452,72 20.022,12

:
 1  31

 2011
 1  31

 2010
Henkel 1,50 22,35 23,85 6,05 21,00 27,05
G.P.M. - Henkel Ltd  1.109,55 - 1.109,55 1.090,35 - 1.090,35
Henkel AG & Co KGaA 7,51 16,43 23,94 6,35 26,22 32,57
Henkel Italia SPA 3,75 50,00 53,75 - 51,60 51,60
Henkel Iberica SA 25,91 - 25,91 - 1,75 1,75
Schwarzkopf & Henkel
Production Europe GmbH & Co.  - 1,32 1,32 - 51,50 51,50
Henkel Malaysia - 4,64 4,64 - - -
Schwarzkopf SA France - - - - 1,60 1,60
Henkel Nederland BV - - - - 3,20 3,20
Henkel Russia - - - - 0,05 0,05
Henkel Central Eastern Europe - - - - 1,65 1,65
Henkel & Cie AG - - - - 0,80 0,80
Henkel Norden AB - - - - 1,60 1,60
Henkel Norden Oy Finland - - - - 0,80 0,80
Henkel Limited (England) - - - - 3,35 3,35
Henkel Belgium NV - - - - 6,00 6,00
Henkel (Thailand) Ltd - - - - 0,80 0,80
Schwarzkopf Professional &
Henkel Canada - - - - 8,48 8,48
Schwarzkopf & Henkel USA - - - - 0,80 0,80
Henkel South Africa Pty Ltd - - - - 0,80 0,80
Eczacibasi Schwarzkopf Kuafor - - - - 5,78 5,78

1.148,22 94,74 1.242,96 1.102,75 187,78 1.290,53

.  24  2011 , 
 2010 

 2010.
.1.   30   2011,   Henkel  .  (  « »)  

.  3461/2006  
100%  3,40 , 

 29  2011 
 4  2011.

,  ,   1
 2011,  90% 

, ,  27 . 3461/2006, 
.

.2.  12  2011 , 
,
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, 
.

.3.  1  2011 , 
 77,30%   

 27 .
3461/2006 ’ ,

 69-77 (  71), 79  79 . 2190/1920  1-5 .
2166/1993,  6 

.

 30 , 
’ , 

,  
 17/427/9.5.2007 .

.4.  16  2011 
 (  19  2011):

. 
 HENKEL . («Henkel »),  68-77 (  71), 79 

79 . 2190/1920  1-5 . 2166/1993,  ( ) 
 Henkel  .  '  

 Henkel  Henkel 
,  3,40  (« »). 

, 
Henkel  Henkel 

,  30 . 3461/2006  17/427/2007 
.

.   31  2011  
’ .

.  KPMG . 
 Henkel . 2166/1993 . 2190/1920».

.5.   19   2011   HENKEL  .   «
 30 .3461/2006 

,  68-77 (  71), 79  79 .
2190/1920  1-5 . 2166/1993. ’ 

, 
 16  2011».

 2.612.976 , 
77,77% , 

 Henkel  AG  &  Co  KGaA   (
)  

.
,  19 

2011,  (
 5 ) 

,  10,  1 .

 ( , 
, ) , 

 22 .

 31  2011  Henkel .  77,92% 
.

, .
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 (26  2012) ,  Henkel 
.  79,03% .

, , 
, 

.

, 
, , 

:

.  ,
, 

.  , 
, , 

.  
, 

.

, 
, , 

, 
. 

, 
. 

, 
, . , 

 4 .  EURIBOR  320 .

, . ,
.

, 

, , .

2012

 2012 
. 

, 
. 

. 
 2012 : ,
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(  2, .2 .3873/2010)

,
, .

,   2  .  2  .3873/2010  43 . 2 .2190/1920,
:

 2010, 
,  5/204/2000 . ., .3016/2002, 

.3693/2008 .2190/1920.

 2011  .3873/2010  
.3884/2010,  (

»)  ( ) 
, 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_SEV_InternetVersion_updatednew2132011.pdf
.

, 
, 

, .

– .
1. .

1.2: . , 
. .

, 
.  .  

 Henkel.

2. .
2.1: .  (7)  (15) ,  (5) (

 (3)  (7) ), 
.

3. .
3.3: ., , 

 ( ),  ,  
, .

5. .
5.1: . , 

 ( ) , 
.

5.4, 5.6, 5.7 5.8: . 
, .

.

6. .
6.1: ., , 

12 , 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_SEV_InternetVersion_updatednew2132011.pdf
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, , 
.

6.2 6.3: , 
., , , , 

, .

7. .
7.2 7.3:

, . 
, , , 

. . , 
. .

–
1.

1.6, 1.7, 1.8 1.9:
, .

.

, 
 (

),  Henkel
, : http://www.henkel.com/investor-

relations/corporate-governance-11879.htm.

, 
, 

.

., , , 
,   

.

 ( V), .

, , 
, 

. , 
, 

, 
, 

, , 
.

, . 
, .

, 

.

:

http://www.henkel.com/investor-relations/corporate-governance-11879.htm
http://www.henkel.com/investor-relations/corporate-governance-11879.htm
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,
,

,

,
, 

, : , , ,
, ,

 (server) 
 (batch files),

,

,
,

,
, , , 

 « », 
, 

.

10 1 ,
, , 2004/25/ ,

 4 . 7 .3556/2007, .

,
.

–
,  ,  .  

.   ,  
, , 

.

.  
, 

, 
.

1. . .2190/1920, 
 (20)  

:

, ,
, 

, 
,
, 

,
, 

, ,
.  (

), 
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2. . . 
, 

.  , 
.

3. . , , , 
, , 

.

4. , 
,  

.  
.

5. 
 (15) .

 (5 ) , 
,  (4 ) 
.  

.  .  
. 2190/1920 (  28 ).

, .  
 (3) , 

,  (3) .  , 
, 

.   
.

, ,
, 

.

, 
, , 

, 
:

,
. 

,
, 

,
.

, , ’ :

) ’  1/20 , , .
2  39 . 2190/20, 

, .  (15) 
.  

, , ,  (13)
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, 
.

) ’  1/20 , , .
2  39 . 2190/20, . ,  27 .
3 . 2190/20,  (6) , 

, 
.  (7) .

.  

 ( )  ( ) , 
.

) , . 4  39 . 2190/20, 
 (5) , 

, 
.  . 

. 
, .

) ’  1/20 , .  (5)
,  .  4   39  

. 2190/20, , 
. , 

.  . 
, , , 

., . 3  6  18 . 2190/20.

)  ’   1/5 ,  .   (5)
, . 5  39 . 2190/20,

.  . 
, , , , 

., . 3  6  18 . 2190/20, ’ 
. .

, 

 ( ) 
.

, , 
. 3  27 . 2190/20  (www.rilken.gr), 

, 
 ( . 23, , . 2104897205/243) 

investor.rilken@gr.henkel.com, 
.

.
,

.
., , 

, 
.  , 

, , , .  
. , 

,  (www.rilken.gr).

http://www.rilken.gr/
mailto:investor.rilken@gr.henkel.com
http://www.rilken.gr/
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.  (3)  (7) , ,
, 

.  . 
.

, .  (5)  (2)  (3) 
.  ,  (2) 

. 3016/2002 . 
, 

.

.  
, , ,  (3) .  

, . 2190/1920, 
, .

 2011, .   (32) .

. , , 
 2011 :

) .

 & , 17/6/2010 30/6/2015 32

, 17/6/2010 30/6/2015 32

G.Archi 17/6/2010 30/6/2015 7

17/6/2010 30/6/2015 26

17/6/2010 30/6/2015 32

. :

.
.  

,
, 

,  17  –  1997 – .
,  Rilken  Henkel , 

.

.
 Rochester  

 Marketing.   Henkel  1996.  
.

.  Rilken 

.  .  Henkel .

GIACOMO . ARCHI
 Bocconi .

 1984  Henkel .  
.  ,  1992, 

.    2003 
.    2009  

 2010 
 Henkel .

.

,  Heriot-Watt
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University.  Master of Philosophy 
Edinburgh .

,  1998 
Corporate Banking & Leasing  ABN AMRO Bank  ( )  ABN AMRO Leasing
AE.    2000  ,  

,  2005 ,  2009 
., .

, , . .

.
, 

 London School of Economics.   PhD 
 Birkbeck College  London University.

 Financial Markets Group  London School of Economics, 
 Bank Paribas-London,  Reading University 

.   2003 
.

,   37  .  3693/2008  .  
 (3) . ( ), , 

 2011 
:

) .

.) 17/6/2010 30/6/2015 5

.) 17/6/2010 30/6/2015 5

G.Archi .) 17/6/2010 30/6/2015 2

., 
. 2190/1920 , 

 37 . 3693/2008, :
,

,
,

, 
,

,

, 
, 

 38 . 3693/2008.

 2011,  (5) .

,  (www.rilken.gr).

http://www.rilken.gr/
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4 .3556/2007

 7 
 4 . 3556/2007.

1.

 6.720.100,  3.360.050 
,  2,00 .  

.

, 
.

2.

.

3. 9 11 .3556/2007

 Henkel  31  2011  77,92%  26  2012 
 79,03% .  

 5% .

4.

.

5.

.

6

, 
.

7. . ,
. .2190/1920

.3604/2007, 

. 2190/1920 .

8. .
16 . .2190/1920

)  6 , , 
 7 . 2190/1920 , 

,   (2/3)  
, .  

.

) . .2190/1920

9 ,

 Henkel   ABEE   Henkel  AG  &  Co  KGaA  ,  
.
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.
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RILKEN .

 RILKEN 
. (  « »)  31  2011, 

, 
, .

, 
, , 

, , 
.

, .
.  

, 
.

, 
.  

, 
.  , 

, 
, 
.  

, .

.

KPMG 
 3

153 42 

 29527/01AT/B/93/162/96

Telephone :  +30 210 60 62 100
Fax             : +30 210 60 62 111
Internet www.kpmg.gr
e-mail postmaster@kpmg.gr
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KPMG 
 3

153 42 

 114

, 
RILKEN .  31  2011 

.

,  28 
,  16  2011 

 HENKEL
. (Henkel ),  68-77 (  71), 79  79 .

2190/1920  1-5 . 2166/1993.  ’ 
 Henkel 

 Henkel .  , 
 31  2011.

) , 
 3  43 . 2190/1920.

) 
 37  43

. 2190/1920.
, 28  2012

KPMG .

, 
 37581
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 31  2011
, )

 1 
31.12.2011 31.12.2010

4 39.796,93 40.622,75
5 (16.831,27) (17.566,77)

22.965,66 23.055,98
4 153,17 240,28
5 (2.374,70) (2.501,84)
5 (18.887,17) (20.514,20)
5 (650,25) (1.464,68)

/( ) 1.206,71 (1.184,46)

31,38 37,50
(30,72) (36,27)

/( ) 1.207,37 (1.183,23)
6 (517,03) (88,48)

/( ) 690,34 (1.271,71)

 ( )/ (35,36) 53,53
 ( )/ 7,08 (10,71)

(28,28) 42,82

/( ) 662,06 (1.228,89)

)/ ,  ( ) 7 0,2055 (0,3785)

/( ) , 1.407,89 (919,47)

23 - 41
.
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2211

31 2011
, )

. 31.12.2011 31.12.2010

8 3.491,78 3.630,97
9 31,18 36,34

10 184,02 174,79
6 482,10 484,65

4.189,08 4.326,75

11 2.498,74 2.284,38
12 14.498,44 15.206,65
22 164,44 213,50
13 133,04 467,72
14 2.888,19 2.382,55

20.182,85 20.554,80

24.371,93 24.881,55

15 6.720,10 6.720,10
15 11.014,40 11.014,40

(745,81) (1.407,87)
16.988,69 16.326,63

16 785,00 667,02
17 137,08 83,72

922,08 750,74

18 35,00 57,70
19 2.516,20 3.583,98
22 1.077,99 1.487,94
20 721,57 507,97
21 935,40 1.125,53
17 1.175,00 1.041,06

6.461,16 7.804,18

7.383,24 8.554,92

24.371,93 24.881,55

23 - 41
.
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 31  2011
, )

 1  2010 6.720,10 2.170,30 8.844,10 (336,96) 964,39 18.361,93
- - - 42,82 (1.271,71) (1.228,89)
- - - - (806,41) (806,41)

 31  2010 6.720,10 2.170,30 8.844,10 (294,14) (1.113,73) 16.326,63

 1  2011 6.720,10 2.170,30 8.844,10 (294,14) (1.113,73) 16.326,63
- - - (28,28) 690,34 662,06

 31  2011 6.720,10 2.170,30 8.844,10 (322,42) (423,39) 16.988,69

 31  2011
, )

 1 
31.12.2011 31.12.2010

39.849,26 40.577,70
, . (38.867,15) (40.234,49)

(510,37) (507,09)
83,46 (798,59)

(25,03) (23,95)
/( )  ( ) 530,17 (986,42)

(56,82) (556,49)
55,00 0,04

 ( ) (1,82) (556,45)

- 7,73
(22,71) -

- (804,61)
 ( ) (22,71) (796,88)

/( ) )+ )+ ) 505,64 (2.339,75)
 1 2.382,55 4.722,30

 31 2.888,19 2.382,55

23 - 41
.
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1.  

 RILKEN . (  « ») ,
 13520/06/ /86/09. 

.

 17  2010, 
, , , 

, .  
:

 ( ) – 
 ( ) – 

 – Giacomo Archi
 - 
 - .

 29  1991 
.

2.  

 ( ),  ,   1606/2002  
 19  2002.  

, 
, .

, 
, 

, , 
.  

, , , 
, .

, 
, 

.

3.  

 2010   2011,  ,  
 ( 3.21).

3.1 

.  ,
.  ,

, 

, .

3.2 

.  
, 
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, ,  3
.

3.3 
, 

.  
, 

.  
.

, ,
, , , 
, 

.  , , 
.

.  
, .  

, :

: 40 
,  & : 10 

:   5 
 & :   3 

: 10 

3.4 

.
, 

, , , .
.

’ , , 
, , , , 

.  

.  .

3.5 
3.5.1 

 ( ), 
, ,

.  
, , 

, .

3.5.2 
.2112/20 

, , 
 ( ).

,  19 .  

, 
.  



RRRIIILLLKKKEEENNN ... ...
333111 222000111111

((( ,,, )))

2255

.

 19 (  1910/8.11.2005), 
, 

.

3.6 
,  ( ) 

, 
, , 

, , .

O , 
, 

.

.  
,

.

3.7 
.  

, 
 ( ) 

, :
,

,
 75% ,

 90% 
.

, 
.

3.8 
’ , 
, , 

, .
.

3.9 /( ) 
, /( ),

, .

3.10 
, .

3.11 
, 

, .  :
. , 

.  
 ( ) .

. .

3.12  - 
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. 
, 

, , 
.

3.13 

.

3.14 
 ( ), 

, 
.  

.  
.

, 

, .  .

3.15 
, 

, , 
, 

.

3.16 
, , 
, .  

.

3.17 

, 
.

3.18 

.

3.19 

,  
.  

, 
.

, 
 10% , 

.

, 
.  

, 
.

3.20 
, 
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.  
22.

3.21 , 
3.21.1  2011

.
32, :

, 
, 

, , .   1  2010.

 19,
,

, , .  
 1  2010 .

 24,

.   1  2011.

 14,

, 
.   1  2011

.

( 149/18.2.2011)

 6  2010, .

3.21.2 

1,

, , , 
.

 1  2012.
 7, –

, 
.   1 

2011, .
 12, :

,  
.    1   2012,  

.
 9,

 39 
, , 

 (
) , , 
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.   ,  ,  ,  
, , 

 ( ).  
, 

 9, , 
.   1  2013, 

.
19,

H 
, . 

 (
), , 

, 
.  1  2013,

.
28,

.  1  2012.
27,

 10   27  «
». 

, 
.  1  2013.

10,

 27  SIC 12. 
. 

 1  2013 .
11

. 
. 

. 
 1  2013 .

12,

,  
, , 

.  1  2013 
.

13,
. 

.  1  2013, 
.
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4.  

4.1 .

4.2 :
 1 

31.12.2011 31.12.2010
85,85 77,33
13,06 110,10

- 13,88
54,26 38,97

153,17 240,28
5.  

 1 5.1
31.12.2011 31.12.2010

(16.610,78) (17.260,50)
(3.740,24) (3.739,59)

(132,21) (163,72)
(809,34) (780,59)

- (44,29)
(6.089,76) (6.639,77)
(1.168,72) (1.175,53)

 – (503,09) (512,17)
(778,70) (768,54)

(7.729,45) (8.850,87)
(41,62) (68,67)

(233,29) (258,17)
(201,17) (264,98)
(54,77) (55,42)

(650,25) (1.464,68)
(38.743,39) (42.047,49)

5.2
 1 

31.12.2011 31.12.2010
(16.831,27) (17.566,77)

(2.374,70) (2.501,84)
(18.887,17) (20.514,20)

(650,25) (1.464,68)
(38.743,39) (42.047,49)

5.3 /( )
 1 

31.12.2011 31.12.2010
41,31 2,72
46,67 40,65
55,00 -
10,97 76,23
22,71 109,95

176,66 229,55

(352,00) (1.231,00)
(2,98) (23,56)

 ( 17) (275,00) (163,00)
(110,42) (163,36)
(86,51) (113,31)

(826,91) (1.694,23)

(650,25) (1.464,68)
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6.  

. 3943/2011,  20% 
 2011 .

.  
, 

.  
.  , 

 80% , 
, .

 2007  2010 
 2004   2006   Henkel  AG  &  Co  KGaA  

,  (royalties). 
, 

 900 . .

 82 . 5 . 2238/1994,  2011, 
, 

.

,  KPMG .

.

6.1  1 
31.12.2011 31.12.2010

520,35 95,62
(12,95) 1,08

- (11,96)
- 100,00

. 3845/2010 - 163,08
9,63 (259,34)

517,03 88,48
6.2

 1 
31.12.2011 31.12.2010

)/ 1.207,37 (1.183,23)

 20% (2010: 24%) 241,47 (283,98)
(12,95) 1,08

- (11,96)
183,33 109,58

- 100,00
. 3845/2010 - 163,08

. . 52,60 8,00
52,58 2,68

517,03 88,48
 ( ) 42,82% (7,48)%
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6.3

, 
.

:

 1 
31.12.2011 31.12.2010

- (0,26)
37,05 (118,23)

- 179,22
- (61,20)

(62,27) 216,34
(31,64) 12,89
(1,14) 21,24
16,52 23,47
31,85 (14,13)

(9,63) 259,34

,
:

31.12.2011 31.12.2010
(89,12) (126,16)
217,16 279,43
58,13 89,78
56,51 57,64

157,00 133,40
82,42 50,56

482,10 484,65

 128,05 . 
:  7,08 .  120,97 . 

.

7.  /( )

/( )  µ
 µ

,  31  2011  2010  3.360,05 . .

 1 
31.12.2011 31.12.2010

 /( ) 690,34 (1.271,71)
. 3.360,05 3.360,05

 /( )  ( ) 0,2055 (0,3785)
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8.  

:  & .  &
. 

 1  2010 - 170,10 1.501,26 1.784,38 3.455,74
- 5,92 - 33,50 39,42

1.090,96 5.462,84 - - 6.553,80
 / - - (808,32) (1.250,62) (2.058,94)

 31  2010 1.090,96 5.638,86 692,94 567,26 7.990,02
- 3,85 - 52,97 56,82

 / - - (692,94) (134,35) (827,29)
 31  2011 1.090,96 5.642,71 - 485,88 7.219,55

 1  2010 - 170,10 1.497,80 1.577,03 3.244,93
- 207,79 0,06 49,20 257,05
- 2.906,81 - - 2.906,81

 / - - (804,92) (1.244,82) (2.049,74)
 31  2010 - 3.284,70 692,94 381,41 4.359,05

- 147,54 - 48,47 196,01
 / - - (692,94) (134,35) (827,29)

 31  2011 - 3.432,24 - 295,53 3.727,77

 31  2010 1.090,96 2.354,16 - 185,85 3.630,97
 31  2011 1.090,96 2.210,47 - 190,35 3.491,78

 2010 

. 
.  5  

.

9.  
2011 2010

 1 206,45 972,55
- 4,21
- (770,31)

 31 206,45 206,45

 1 170,11 932,49
5,16 7,93

- (770,31)
 31 175,27 170,11

 31 31,18 36,34

10. 
31.12.2011 31.12.2010

49,69 47,69
 – 425,00 517,42

(290,67) (390,32)
184,02 174,79

, 
.
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11. 
31.12.2011 31.12.2010

’ ’ , 16,73 15,48
138,09 167,74

2.343,92 2.101,16
2.498,74 2.284,38

 135,77 . (2010:
 226,75 .), . 

 282,52 (2010  250,6 .)

12. 
31.12.2011 31.12.2010

16.557,41 16.982,39
(2.058,97) (1.775,74)

14.498,44 15.206,65

:

31.12.2011 31.12.2010
 1 1.775,74 663,88

352,00 1.175,00
(68,77) (63,14)

 31 2.058,97 1.775,74

13. 

31.12.2011 31.12.2010
- 327,96

10,24 10,74
19,69 21,13
3,67 74,88

99,44 33,01
133,04 467,72

14. 
31.12.2011 31.12.2010

2.887,40 2.379,49
0,79 3,06

2.888,19 2.382,55

15. 

 31  2011,  31  2010, 
3.360,05 . ,  2 ( ) ,  6.720,10 .

 11.014,40 . :

15.1  (  2.170,30 .).   1991.

15.2  (  1.086,20 .).  µ ,
 5% 

, , .  
,  1/3 .  

.

15.3  (  7.757,90 .).   40,69 . 
, 

.
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16. 

.

31.12.2011 31.12.2010
4,6% 4,5%
3,0% 3,0%

 ( ) 14,91 10,70

:

31.12.2011 31.12.2010
 1 667,02 603,20

54,77 85,98
30,02 34,09
(2,17) -

- (2,72)
 /( ) 35,36 (53,53)

 31 785,00 667,02

:

31.12.2011 31.12.2010
8,16 1,76

46,61 53,66
- 30,56

54,77 85,98

17. 

 1  2010 141,06 900,00 83,72 1.124,78
275,00 - 53,36 328,36

(139,75) - (139,75)
(1,31) - - (1,31)

 31  2010 275,00 900,00 137,08 1.312,08

:

- - 137,08 137,08
275,00 900,00 - 1.175,00

 163 . 
,  275,00 . 

,  2012.

,  110,07 .  bonus  2013 
,  27,02 . 

.

18. 

 2,2%  7,6%.  
 0,70 . (2010:  2,18 .) 

.

19. 

, 
, .



RRRIIILLLKKKEEENNN ... ...
333111 222000111111

((( ,,, )))

3355

20. 
31.12.2011 31.12.2010

107,21 121,93
68,45 74,36

423,92 -
. 3845/2010 - 163,08

105,59 124,70
16,40 23,90

721,57 507,97

21. 
31.12.2011 31.12.2010

4,64 2,88
158,68 698,68
195,48 192,95
521,90 178,45
54,70 52,57

935,40 1.125,53

22. 

, , 

.   (
, , )  mark up 

.

 31 2011   Henkel   77,92%  
,  350,74 .

 31  2011  31  2010 :

)
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Henkel AG & Co KGaA 11,57 35,55 435,05 611,94
Henkel 2,86 9,43 263,16 335,59
G.P.M. - Henkel Ltd 131,74 130,74 - -
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. - - 293,57 464,53
Henkel France SA - - 20,50 -
Henkel Slovenija - - 58,06 73,00
Henkel Iberica SA - - 1,60 -
Henkel Iberica Portugal 9,46 - - 2,88
Henkel Norden AB - - - -
Henkel Magyarorszag - - 6,05
Henkel Belgium NV - 6,00 - -
Henkel South Africa Pty Ltd - 0,80 - -
Schwarzkopf Professional &
Henkel Canada - 5,98 - -
Henkel Malaysia 4,64 - - -
Henkel Italia SPA 4,17 25,00 - -

164,44 213,50 1.077,99 1.487,94
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):

:
 1  31  2011

Henkel AG & CO KGaA 3.092,60 3.055,18 - 6.147,78
Henkel - 3.076,01 488,20 3.564,21
Henkel France 144,96 - - 144,96
Henkel Slovenija 1.737,74 3,21 - 1.740,95
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. 8.273,54 20,39 - 8.293,93
Henkel Iberica Portugal 5,96 - - 5,96
Henkel Iberica SA 0,03 12,86 12,89
Henkel Magyarorszag 6,05 - - 6,05

13.260,88 6.167,65 488,20 19.916,73

:
 1  31  2010

Henkel AG & CO KGaA 3.125,16 3.299,95 - 6.425,11
Henkel - 3.491,78 452,72 3.944,50
Henkel France 141,24 - - 141,24
Henkel Slovenija 1.423,53 0,19 - 1.423,72
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. 7.942,11 36,55 - 7.978,66
Henkel Iberica Portugal 59,08 - - 59,08
Henkel Italia SPA - 28,10 - 28,10
Eczacibasi Schwarzkopf Kuafor - 0,75 - 0,75
Henkel Central Eastern Europe - 6,17 - 6,17
Henkel Limited - 8,18 - 8,18
Henkel Iberica SA - 6,61 - 6,61

12.691,12 6.878,28 452,72 20.022,12

:
 1  31

 2011
 1  31

 2010
Henkel 1,50 22,35 23,85 6,05 21,00 27,05
G.P.M. - Henkel Ltd  1.109,55 - 1.109,55 1.090,35 - 1.090,35
Henkel AG & Co KGaA 7,51 16,43 23,94 6,35 26,22 32,57
Henkel Italia SPA 3,75 50,00 53,75 - 51,60 51,60
Henkel Iberica SA 25,91 - 25,91 - 1,75 1,75
Schwarzkopf & Henkel
Production Europe GmbH & Co. - 1,32 1,32 - 51,50 51,50

Henkel Malaysia - 4,64 4,64 - - -
Schwarzkopf SA France - - - - 1,60 1,60
Henkel Nederland BV - - - - 3,20 3,20
Henkel Russia - - - - 0,05 0,05
Henkel Central Eastern Europe - - - - 1,65 1,65
Henkel & Cie AG - - - - 0,80 0,80
Henkel Norden AB - - - - 1,60 1,60
Henkel Norden Oy Finland - - - - 0,80 0,80
Henkel Limited (England) - - - - 3,35 3,35
Henkel Belgium NV - - - - 6,00 6,00
Henkel (Thailand) Ltd - - - - 0,80 0,80
Schwarzkopf Professional &
Henkel Canada - - - - 8,48 8,48
Schwarzkopf & Henkel USA - - - - 0,80 0,80
Henkel South Africa Pty Ltd - - - - 0,80 0,80
Eczacibasi Schwarzkopf Kuafor - - - - 5,78 5,78

1.148,22 94,74 1.242,96 1.102,75 187,78 1.290,53
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23. 

, 
.  , ,

 10% .

24. 

24.1

, 
, 

.

31.12.2011 31.12.2010
1 318,64 304,72
2 225,24 296,69
3 152,33 204,56
4 90,15 131,90
5 6,01 81,03

792,37 1.018,90

24.2

 – 6

 – 15.3

 – 17

25 

25.1 

, 
, , 

, .  
,  ,  

, 
.

.

, , 
, 

, 
 µ , .

, 
, , ,

.

, .

25.2 

.

, 
.
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, 
.  

super market  21,14% , 
 10% .

, , , 
, 

.   (
) 

, , .  
, 

.

.  
.

, :

31.12.2011 31.12.2010
10 425,00 517,42
12 16.557,41 16.982,39
13 133,04 467,72
14 2.888,19 2.382,55
22 164,44 213,50

20.168,08 20.563,58

:

31.12.2011 31.12.2010
14.482,58 15.686,76

 1-30 719,35 308,27
 31-60 94,92 122,15
 61-90 74,49 83,23
 91-180 96,66 92,11
 >180 1.089,41 689,87

16.557,41 16.982,39

12 .

25.3

, 
, , 

, .

, 
.  

,  
, 

,  .   ,  
 4 .  EURIBOR  320 .

, 
:
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31  2011 31  2010
. . 6 

4.529,59 4.529,59 4.529,59 6.197,45 6.197,45 6.197,45
35,00 35,00 35,00 57,70 57,70 57,70

4.564,59 4.564,59 4.564,59 6.255,15 6.255,15 6.255,15

25.4

, , .  
, , 

.

, 
,  
.

, 
.  

.

:

31  2011 31  2010

16.721,85 16.721,85 17.195,89 17.195,89
425,00 425,00 517,42 517,42
133,04 133,04 467,72 467,72

2.888,19 2.888,19 2.382,55 2.382,55
4.529,59 4.529,59 6.197,45 6.197,45

35,00 35,00 57,70 57,70

, 
, 
.  , 

.

.

26. 

 KPMG 
 2011 

,  50 .  12
. 

 82 . 5 ,  40 .

27. 

 0,1100 
.
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28.

 30  2011,  Henkel . (  « ») 
. 3461/2006  100% 

 3,40 , 
 29  2011 

 4  2011.

,  ,   1
 2011,  90% 

, ,  27 . 3461/2006, 
.

 12  2011 , 
, 

, 
.

 1   2011  ,  
 77,30% 

 27 .
3461/2006 ’ ,

 69-77 (  71), 79  79 . 2190/1920  1-5 .
2166/1993,  6 

.

 30 , 
’ , 

, 
 17/427/9.5.2007 

 16  2011 
 (  19  2011):

. 
 HENKEL . («Henkel »),  68-77 (  71),

79  79 . 2190/1920  1-5 . 2166/1993,  ( )
 Henkel . ' 

 Henkel 
 Henkel ,  3,40 

(« »). 
,  Henkel 

 Henkel  ,   30 .  3461/2006 
 17/427/2007 .

.  31  2011 
’ .

.  KPMG . -
 Henkel . 2166/1993 . 2190/1920».

 19  2011  HENKEL .  «
 30 .3461/2006 

,  68-77 (  71), 79  79 .
2190/1920  1-5 . 2166/1993. ’ 

, 
 16  2011».

 2.612.976 , 
 77,77% 
,  Henkel AG & Co KGaA 
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) 
.

,  19 
2011,  (

 5 ) 
,  10,  1 .

 ( ,  
, ) , 

 22 .

29. 31 2011

 (26  2012) ,  Henkel 
.  79,03% .

, , 
, 

.

, 26  2012

 &
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10 .3401/2005
2011

 & 
www.ase.gr 21/2/2011

 2010 www.ase.gr 23/3/2011
www.ase.gr 27/5/2011

'  2011 www.ase.gr 30/5/2011

 24/6/2011 www.ase.gr 27/6/2011
 Henkel 

A. . 
www.ase.gr 30/8/2011

 1  2011 www.ase.gr 30/8/2011
.3556/2007 - 

www.ase.gr 2/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 2/9/2011
.3556/2007 - 

www.ase.gr 5/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 5/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 6/9/2011
.3556/2007 - 

www.ase.gr 7/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 7/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 8/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 12/9/2011
.3556/2007 - 

www.ase.gr 12/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 13/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 14/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 15/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 16/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 19/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 20/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 21/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 22/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 23/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 26/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 27/9/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 28/9/2011

http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
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10 .3401/2005
2011

.3556/2007 - 
www.ase.gr 29/9/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 29/9/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 30/9/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 3/10/2011

 Henkel 
A. . www.ase.gr 4/10/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 4/10/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 5/10/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 6/10/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 7/10/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 10/10/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 11/10/2011

. 
 Henkel  A. . & 

www.ase.gr 12/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 12/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 13/10/2011
.3556/2007 - 

www.ase.gr 13/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 14/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 17/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 18/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 19/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 20/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 21/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 24/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 25/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 26/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 27/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 31/10/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 1/11/2011

http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
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10 .3401/2005
2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 2/11/2011

.3556/2007 - 
www.ase.gr 3/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 3/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 8/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 9/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 10/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 14/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 15/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 16/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 17/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 18/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 21/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 22/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 23/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 24/11/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 28/11/2011

 2011 www.ase.gr 29/11/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 30/11/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 1/12/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 2/12/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 5/12/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 6/12/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 7/12/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 8/12/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 9/12/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 13/12/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 14/12/2011
.3340/2005 - 

www.ase.gr 16/12/2011

http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
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10 .3401/2005
2011

 - 
 Henkel www.ase.gr 19/12/2011

 – 
www.ase.gr 19/12/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 20/12/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 21/12/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 23/12/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 29/12/2011

.3340/2005 - 
www.ase.gr 30/12/2011

E

 ( , 
, )  1  31

 2011,  www.rilken.gr.

http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.rilken.gr/
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