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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» 
 

δ.τ. “Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.” 
 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2009 – 31/12/2009 

__________________ 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση που έγινε για να ελέγξει τα στοιχεία των λογαριασμών του 
Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και των λοιπών οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρίας για την 3η  εταιρική χρήση  01/01/2009 -   31/12/2009, και μετά από λεπτομερή έλεγχο 
των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω: 
  
Υπενθυμίζεται ότι από την χρήση 2009 και εφεξής, η εταιρεία υποχρεούται, λόγω της συμμετοχής στο Μετοχικό 
της Κεφάλαιο της εταιρείας «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», να δημοσιεύει τις Οικονομικές της Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 
 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Κατά την 3η εταιρική χρήση 2009, ο τζίρος της εταιρίας κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και έφτασε τα 
5.317.769,15 €. (Ενδεικτικά ο περσινός ετήσιος τζίρος 01/01/2008-31/12/2008 κινήθηκε στα επίπεδα του ποσού 
των 10.291.816,15 €). 
Οι ζημιές χρήσης της εταιρείας προ φόρων για την 3η χρήση 2009 ανήλθαν σε -1.794.237,65 €. 
Το μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως ανήλθε σε 1.428.645,57 € επί τζίρου 26,87%, πλέον άλλα έσοδα 157.799,43€. 
Τα έξοδα συνολικά ανήλθαν σε 3.380.682,65€, εξ’ αυτών, Έξοδα Διοικητικά & Διάθεσης 2.781.224,71 € και 
Χρηματοοικονομικά 182.193,35 € και άλλα έξοδα 417.264,59€. 
Οι επενδύσεις την 3η χρήση 2009 σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 28.458,46 € πιο αναλυτικά: 
1. Κτίρια- Εγκαταστάσεις,       330,00€  
2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 28.128,46€   
 
Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρίας αναφέρονται λεπτομερώς στις 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που επισυνάπτονται. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που εμφανίζεται στον 
Ισολογισμό, με δεδομένη την φήμη και πελατεία που έχει αποκτήσει η εταιρεία. 
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης έγινε με συνετό και 
ορθολογιστικό τρόπο, και γενικώς η εταιρεία δεν αντιμετώπισε καμία ιδιαίτερη δυσκολία στη ρευστότητα των 
χρηματικών διαθέσιμων της. 
Η εταιρεία, σύναψε διατραπεζικά δάνεια με χαμηλά επιτόκια (Euribor +<2,5 - 3,5%> spread). 
Η εκμετάλλευση κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το πλαίσιο των αρχικών προσδοκιών μας και το 
Μικτό Κέρδος κινήθηκε σε χαμηλό άλλα ικανοποιητικό επίπεδο στην αγορά (26,87%), αν λάβουμε υπόψη τις 
συνθήκες της αγοράς που επεκράτησαν και τις αρνητικές επιπτώσεις για το εμπόριο από την παγκόσμια 
οικονομική κρίση. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι με τις συντονισμένες προσπάθειές μας, θα ελαχιστοποιήσουμε 
τις συνέπειές της, πάντα στο μέτρο του δυνατού και με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθούν απρόβλεπτες 
καταστάσεις για την εταιρεία. 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2009 έχουν ως εξής: 
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρίας θα είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, 
παρόλη την παγκόσμια οικονομική κρίση που περνάμε. Υπολογίζεται ο τζίρος σε ετήσια βάση να κυμανθεί 
συνολικά στα 7,5-8,0 εκ. ευρώ (ο τζίρος για την περίοδο 01/01/2009-31/12/2009 κινήθηκε στο ποσό των 
5.317.769.15 € ). 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Στον τομέα της ερευνάς η εταιρεία δεν επιδόθηκε σε καμία δαπάνη. 
 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα. 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της διαθέσιμο συνάλλαγμα. 

 31/12/2009 31/12/2008
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης:

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.586.031,43 91,96% 7.290.878,63 98,26%
Σύνολο ενεργητικού 6.074.510,38 7.420.347,76

Πάγιο ενεργητικό 106.124,80 1,75% 112.611,27 1,52%
Σύνολο ενεργητικού 6.074.510,38 7.420.347,76

Ίδια κεφάλαια -327.601,68 -5,12% 1.087.386,35 17,17%
Σύνολο υποχρεώσεων 6.402.112,06 6.332.961,41

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.586.031,43 87,43% 7.290.878,63 117,39%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.388.985,06 6.211.048,93

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας:

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -1.794.237,65 -32,77% 516.291,21 4,73%
Σύνολο εσόδων 5.475.568,58 10.913.766,19

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -1.794.237,65 -547,69% 516.291,21 47,48%
Ίδια κεφάλαια -327.601,68 1.087.386,35

Μικτά αποτελέσματα 1.428.645,57 26,87% 3.227.223,79 31,36%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 5.317.769,15 10.291.816,15

- Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

- 'Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

- 'Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.

- 'Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

- 'Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

- Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.
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ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της κανένα ακίνητο. 
 
ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Προβλήματα ρευστότητας δεν αντιμετώπισε η εταιρεία στη χρήση 2009. 
 
Τα διαθέσιμα της εταιρίας ανέρχονται στης 31/12/2009 σε 246.193,87€. 
Η εταιρία στις 29/01/2009 άλλαξε μετοχική σύνθεση, καθώς μεταβιβάσθηκαν 109.600 μετοχές, ήτοι το 100% 
από τον παλαιό μέτοχο κ. Ευτύχιο Ζητουνιάτη στην εταιρία Vell International Group Α.Ε.Ε.Η.Σ., η οποία είναι 
πλέον και ο μοναδικός μέτοχος. (Σχετική Δήλωση Απόδοσης Φόρου Μεταβίβασης Μετοχών υπ’αριθμ.263 
29/01/2009 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ). 
Η εταιρεία στις 30/01/2009 άλλαξε Διοικητικό Συμβούλιο (ως Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως υπ’ αριθμ. 6 και 
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 40), το οποίο σε συγκρότηση είναι το κάτωθι: 
1. Κωνσταντάρας Γεώργιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
2. Διακουμέας Γεώργιος του Νικολάου, Μέλος και  
3. Δραγκιώτης Νικόλαος του Φωτίου, Μέλος. 
 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 3η εταιρικής 
χρήσης 2009, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμιακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των οικονομικών 
καταστάσεων που τις συνοδεύουν. 
 
 
 

Μεταμόρφωση, 29η Μαρτίου 2010 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. Το Μέλος του Δ.Σ. 
   
   

Κωνσταντάρας Δ. Γεώργιος Διακουμέας Ν. Γεώργιος Δραγκιώτης Φ. Νικόλαος 
ΑΔΤ ΑΑ012208 ΑΔΤ Τ180747 ΑΔΤ Ν089010 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» 
 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 
μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας 
των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Θέματα Έμφασης 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των 
Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για 
ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει 
κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη 
συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 30η Μαρτίου 2010 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μ. Λώλος 
Αρ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.  13821 

ΣΣυυννεερργγααζζόόμμεεννοοιι  ΟΟρρκκωωττοοίί  ΛΛοογγιισσττέέςς  αα..εε..οο..εε..  
μμέέλλοοςς  ττηηςς  CCrroowwee  HHoorrwwaatthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  

ΦΦωωκκίίωωννοοςς  ΝΝέέγγρρηη  33,,  1111225577  ΑΑθθήήνναα  
ΑΑρρ..ΜΜ..ΣΣ..ΟΟ..ΕΕ..ΛΛ..  112255  
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Ισολογισμός  31η Δεκεμβρίου  31η Δεκεμβρίου
 Σημ. 2009  2008
    
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώματα πάγια 6 106.124,80  112.611,27
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 5.112,15  6.567,86
Αναβαλλόμενη απαίτηση φόρου εισοδήματος 8 370.000,00  0,00
Λοιπές απαιτήσεις 9 7.242,00  10.290,00
  488.478,95  129.469,13

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 10 3.034.803,22  2.182.035,37
Πελάτες 11 1.998.619,05  2.797.568,47
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 12 306.415,29  425.993,16
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 246.193,87  1.885.281,63
  5.586.031,43  7.290.878,63

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  6.074.510,38  7.420.347,76

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Μετοχικό κεφάλαιο 14 109.600,00  109.600,00
Υπέρ το Άρτιο  290.400,00  290.400,00
Λοιπά Αποθεματικά 15 46.995,82  22.871,72
Αποτελέσματα εις νέον  -774.597,50  664.514,63
Σύνολο καθαρής θέσης  -327.601,68  1.087.386,35

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 17 13.127,00  17.801,19
Λοιπές προβλέψεις 16 0,00  104.000,00
Αναβαλλόμενη υποχρέωση φόρου εισοδήματος 8 0,00  111,29
  13.127,00  121.912,48

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές 18 2.631.416,68  4.237.491,74
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 19 3.407.610,38  1.591.523,34
Τρέχων φόρος εισοδήματος 8 23.891,29  123.996,28
Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 20 326.066,71  258.037,57
  6.388.985,06  6.211.048,93

Σύνολο υποχρεώσεων  6.402.112,06  6.332.961,41

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  6.074.510,38  7.420.347,76
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Ποσά σε ευρώ 

 
1η Ιανουαρίου – 
31η Δεκεμβρίου 

 
1η Ιανουαρίου – 
31η Δεκεμβρίου

 
Αποτελέσματα Περιόδου Σημ. 2009 

 
2008

    
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)  5.317.769,15  10.291.816,15
Κόστος Πωλήσεων  -3.889.123,58  -7.064.592,36
Μικτά Αποτελέσματα  1.428.645,57  3.227.223,79
Άλλα έσοδα 23 157.799,43  621.950,04
Έξοδα διαθέσεως 22 -2.335.806,04  -2.317.129,54
Έξοδα διοικήσεως 22 -445.418,67  -675.378,93
Άλλα έξοδα 24 -417.264,59  -221.224,16
Σύνολο  -1.612.044,30  635.441,20
Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό) 25 -182.193,35  -119.149,99
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  -1.794.237,65  516.291,21
Φόρος εισοδήματος 8 379.249,62  -210.413,77
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους  -1.414.988,03  305.877,44
    
Κέρδη / (Ζημίες) κατά μετοχή 26   

- Βασικά σε ΕΥΡΩ  -12,9105  2,7909
    

 
 
Ποσά σε ευρώ 1η Ιανουαρίου 

– 31η Δεκεμβρίου 
 1η Ιανουαρίου

– 31η Δεκεμβρίου
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2009  2008

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους -1.414.988,03 305.877,44
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου -1.414.988,03 305.877,44
 
 

Κατάσταση Μεταβολών 
Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό 

Κεφάλαιο 
Υπέρ το 
Άρτιο 

Άλλα 
αποθεματικά

Κέρδη / 
(Ζημίες) 
εις νέον 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπο την 1.1.2008 109.600,00 290.400,00 0,00 381.508,91 781.508,91
Καθαρά κέρδη περιόδου 305.877,44 305.877,44
Λοιπά συνολικά εισοδήματα 0,00 0,00
Μεταφορές σε αποθεματικά   22.871,72 -22.871,72 0,00

Υπόλοιπο την 31.12.2008 109.600,00 290.400,00 22.871,72 664.514,63 1.087.386,35
Υπόλοιπο την 1.1.2009 109.600,00 290.400,00 22.871,72 664.514,63 1.087.386,35
Καθαρές ζημίες περιόδου -1.414.988,03 -1.414.988,03
Λοιπά συνολικά εισοδήματα 0,00 0,00
Μεταφορές σε αποθεματικά   24.124,10 -24.124,10 0,00

Υπόλοιπο την 31.12.2009 109.600,00 290.400,00 46.995,82 -774.597,50 -327.601,68
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών  
1η Ιανουαρίου – 
31η Δεκεμβρίου  

1η Ιανουαρίου 
– 31η 

Δεκεμβρίου 
  2009  2008 
     

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Αποτελέσματα προ φόρων  -1.794.237,65  516.291,21
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις  32.444,02  32.256,27
Προβλέψεις  322.598,02  38.038,06
Συναλλαγματικές διαφορές  -29.578,18  -5.007,99
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές)     
επενδυτικής δραστηριότητας  596,19  0,00
Χρηματοοικονομικό κόστος  194.609,25  151.918,30
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου     
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  -954.940,06  -1.193.650,29
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  780.303,21  237.312,54
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -1.586.768,81  1.160.035,60
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -179.193,18  -166.751,32
Καταβεβλημένοι φόροι  -200.493,51  -239.799,12

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -3.414.660,70  530.643,26
    
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -28.458,46  -63.814,39
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων  3.360,43  0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -25.098,03  -63.814,39
    
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  1.800.670,97  721.414,41
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  1.800.670,97  721.414,41
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και    
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)  -1.639.087,76  1.188.243,28

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  1.885.281,63  697.038,35

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  246.193,87  1.885.281,63
  
  
ΟΟιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  σσηημμεειιώώσσεειιςς  ((σσεελλ..  1122  έέωωςς  3366))  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ττωωνν  εεττήήσσιιωωνν  
ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  3311ηηςς  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22000099..  
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
1. Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία 
 
Η εταιρεία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» 
συστάθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 23.792/12.5.2006 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών. Με την υπ’ αριθμ. 
11798/22.5.2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της 
εταιρίας. Το καταστατικό της Εταιρίας μαζί με την παραπάνω εγκριτική πράξη δημοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθμ. 
3489/24.05.2006 ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ. Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την 
22.05.2006, με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 60697/01/Β/06/247 και είχε ως έδρα τον 
Δήμο Αθηναίων (Θέτιδος 10) ενώ την 9/3/2009 η έδρα της μεταφέρθηκε στο Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής 
(οδός Τατοΐου 112) με νέο Αρ.Μ.Α.Ε. 60697/01ΑΤ/B/06/110(2009). 
 
Αντικείμενο της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της είναι κυρίως η παραγωγή, η κατασκευή, η 
επεξεργασία, η εισαγωγή, η πώληση (χονδρική – λιανική) στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η εμπορία εν 
γένει κάθε είδους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, μηχανημάτων, σκευών, συσκευών και εν γένει 
αντικειμένων, καθώς και πρώτων υλών και ανταλλακτικών αυτών, φωτιστικών μηχανημάτων, συσκευών, 
κλιματιστικών μηχανημάτων και γενικώς αντικειμένων παντός είδους οικιακής χρήσεως και ειδών εξοπλισμού 
οικιών εν γένει. 
Σύμφωνα με την κατάταξη της Ε.Σ.Υ.Ε., η εταιρεία ανήκει στον κλάδο «Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών» (Κλάδος 514.3, ΣΤΑΚΟΔ – 03). 
 
Σήμερα η εταιρεία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» κατέχει ικανοποιητική θέση στην αγορά των οικιακών 
μικροσυσκευών, καθώς είναι αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας μεγάλων ξένων οίκων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, όπως ARIETE S.P.A., PRINCESS HOUSEHOLD APPLIANCES B.V., και προσφάτως 
HELEN OF TROY (αποκλειστική αντιπροσωπία για τα διεθνή brands VIDAL SASSOON, ΤΟΝΙ & GUY, 
SCHOLL, & VEET (ηλεκτρικές συσκευές) στην Ελλάδα. 
 
Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την 30/1/2009 είχε ως εξής: 
 
Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. 
Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Παρασκευή Καραμανλή του Παναγιώτη Αντιπρόεδρος 
Μιχάλης Τσόγκας του Σταύρου Μέλος 
Γεώργιος Διακουμέας του Νικολάου Μέλος 
Δραγκιώτης Νικόλαος του Φωτίου Μέλος 
Κωνσταντάρας Γεώργιος του Δημητρίου Μέλος 

 
Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 30/1/2009 και εφεξής έχει ως εξής: 
 
Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. 
Κωνσταντάρας Γεώργιος του Δημητρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Διακουμέας Γεώργιος του Νικολάου Μέλος 
Δραγκιώτης Νικόλαος του Φωτίου Μέλος 

 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της εταιρείας την 29η Μαρτίου 2010. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων  
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (περιλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(Δ.Λ.Π.) και των ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέχρι την 31.12.2009. 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009 καλύπτονται από το Δ.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη Εφαρμογή 
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», ως οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
οι οποίες δημοσιεύονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, έχουν δημοσιευθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μέχρι και 
την 31.12.2008. Συνεπώς, τα συγκριτικά στοιχεία του 2008 (με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 
2008) επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες για τα Δ.Π.Χ.Α. λογιστικές αρχές και λογιστικές 
εκτιμήσεις. (Αναλυτικές πληροφορίες για τη Μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α. παρατίθενται στην Ενότητα IV των 
Οικονομικών Καταστάσεων). 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας (Going Concern). 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2009 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους 
που παρουσιάζονται. 
 
Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι 
υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. Η εκτίμηση 
της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 

– ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. 
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2009 της Επιτροπής, της 3 Ιουνίου 2009, L 149 - 12.6.2009] 
Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική 
να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό 
για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. 
Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 5,  και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 
ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 14, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 31, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 39 και στη διερμηνεία 7 της 
Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών (ΜΕΔ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διεθνών 
λογιστικών προτύπων. 
Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

• ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. 
[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2009 L347 - 24/12/2009] 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 διευκρινίζει πώς αντιμετωπίζονται λογιστικά ορισμένα δικαιώματα όταν τα 
εκδοθέντα μέσα εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη. 
Εάν τα εν λόγω μέσα διανέμονται κατ’ αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους του εκδότη έναντι 
συγκεκριμένου ποσού μετρητών, πρέπει να ταξινομούνται ως μετοχικό κεφάλαιο, ακόμα και αν η τιμή άσκησής 
τους εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη. Πιο 
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συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για 
την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας. 
Η τροποποίηση δεν θα έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 

• ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»  
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. 
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 839/2009 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 L244-16/9/2009] 
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει το πώς χρησιμοποιείται η λογιστική αντιστάθμισης στο μέρος του 
χρηματοοικονομικού μέσου που αντιστοιχεί στον πληθωρισμό και στα συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης 
όταν χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης.  
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία, καθώς δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 39. 

• ΔΠΧΑ 1 (Αντικατάσταση) «Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α»  
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010. 
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2009 L311- 26.11.2009] 
Το αναδιαρθρωμένο ΔΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ΔΠΧΑ 1, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η χρήση του 
ΔΠΧΑ 1 και η τροποποίησή του μελλοντικά. Επιπλέον, στο αναδιαρθρωμένο ΔΠΧΑ 1 διαγράφονται από το 
πρότυπο μερικές παρωχημένες μεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαμβάνονται μερικές ήσσονος σημασίας 
αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παραμένουν αμετάβλητες. 
Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση, καθώς η Εταιρεία έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ την 
1.1.2008. 

– ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. 
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009, L 149 - 12.6.2009] 
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 
οποίες θα επηρεάσουν: α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, β) Τα αποτελέσματα της αναφερόμενης 
περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και γ) Τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές 
οι αλλαγές περιλαμβάνουν: α) Την καταχώριση στα αποτελέσματα, δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση 
και β) Την καταχώριση στα αποτελέσματα, μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου 
τιμήματος. 
Η έγκριση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 7, στα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 12, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 36, ΔΛΠ 37, ΔΛΠ 
38, ΔΛΠ 39 και στη διερμηνεία 9 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. 
Η τροποποίηση δεν θα έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 

– ΕΔΔΠΧΑ 12 «Διακανονισμοί για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας»  
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, L 80 - 26.3.2009] 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 29η Μαρτίου 2009. Επιτρέπεται η 
εφαρμογή πριν από την ημερομηνία αυτή.  
Το ΕΔΔΠΧΑ 12 αφορά τις ιδιωτικές οικονομικές οντότητες που συμπράττουν με το Δημόσιο για τη δημιουργία 
και εκμετάλλευση έργων κοινής ωφέλειας. Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1, η 
ΕΔΔΠΧΠ 4 Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση και η διερμηνεία ΜΕΔ 29 Γνωστοποίηση 
- Συμφωνίες για παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών της μόνιμης Επιτροπής διερμηνειών 
τροποποιούνται σύμφωνα με το προσάρτημα Β της IFRIC 12 όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού. 
Η διερμηνεία δεν θα έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

• ΕΔΔΠΧΑ 15 – «Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010. 
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 636/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2009 L191 - 23.7.2009] 
Η διερμηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά με το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους λογαριασμούς τα 
έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν μια σύμβαση κατασκευής εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 11 Συμβάσεις Κατασκευής ή του Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα, πότε πρέπει να αναγνωρίζουν το 
έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης του ακινήτου σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. 
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Επειδή η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στο χώρο των πωλήσεων ακινήτων, η διερμηνεία δεν θα έχει 
εφαρμογή. 

– ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση Εξωτερικού» 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. 
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2009 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2009, L 139 - 5.6.2009] 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου νομίσματος που 
προκύπτει από καθαρή επένδυσή της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους όρους για λογιστική 
αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία 
οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. 
Η διερμηνεία δεν θα έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

• ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομές Μη-Ταμειακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες» 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Νοεμβρίου 2009. 
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2009 L312–27/11/2009] 
Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (non-reciprocal) 
διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά 
τους ως μέτοχοι: α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανομές που δίνουν στους μετόχους 
την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού είτε μετρητών. Επίσης έγιναν ορισμένες 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 5 και στο ΔΛΠ 10. 
Η διερμηνεία δεν θα έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 

• ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»  
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Νοεμβρίου 2009.  
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2009 L 314 – 1/12/2009] 
Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η οικονομική οντότητα 
λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να 
χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο 
για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Επίσης έγιναν ορισμένες 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1. 
Η διερμηνεία δεν θα έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
 
 
 
3. Ενοποίηση 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
ακόλουθης Εταιρείας, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: 
 

Επωνυμία   Εταιρείας Έδρα Ποσοστό Συμμετοχής Μέθοδος 
Ενοποίησης 

    

VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% Ολική Ενσωμάτωση 
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4. Οι βασικές λογιστικές αρχές 
 
4.1 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις ιστορικές αξίες κτήσεώς 
τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν 
απομείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με 
πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που 
αναμένεται ότι θα εισρεύσουν από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες 
συντήρησης, επιδιόρθωσης κ.λπ. των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο 
πραγματοποίησής τους. 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, η οποία έχει ως εξής: 
 
Κατηγορία παγίων Ωφέλιμη διάρκεια ζωής 
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Μέχρι την λήξη της μισθωτικής συμβάσεως 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Από 3 έως 12 έτη 
Συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 5 - 7 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια 
βάση, κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 
 
4.2  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
(α)   Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με 
τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ορίζεται στα 7 χρόνια. 
Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται. 
 
4.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται, υπόκειται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. 
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την 
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με 
προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι 
μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, 
εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο 
αποθεματικό αναπροσαρμογής. 
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο 
βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν 
είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 
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Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 
αναπροσαρμογής. 
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές 
μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. 
 
4.4 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Η εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της στις παρακάτω κατηγορίες: (α) 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, (β) δάνεια και απαιτήσεις, (γ) διαθέσιμα προς 
πώληση περιουσιακά στοιχεία και (δ) διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις. 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 δημοσίευσης των 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρούμενες στα 
αποτελέσματα:  
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με σκοπό 
την κερδοσκοπία συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων. Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της 
κατηγορίας. 
 
β) Δάνεια και απαιτήσεις: 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές 
και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των 
στοιχείων. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη 
των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 
στον ισολογισμό και αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος, βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις: 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές 
και συγκεκριμένη λήξη, τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την 
λήξη τους. Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε 
κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η 
Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. Η 
εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής 
που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις 
αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται με τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή 
δαπάνες, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις 
διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει 
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα 
σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν 
ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι 
ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημίες απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν 
αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
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προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 
στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση μελλοντικών ταμιακών ροών. 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. 
 
4.5 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο της μέσης τιμής. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 
εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 
αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Κόστος δανεισμού δεν 
περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. 
 
4.6 Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι 
ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς 
όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. 
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
4.7 Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
4.8   Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τις ονομαστικές της μετοχές. 
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.   
 
4.9  Δάνεια 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. 
Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. 
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει 
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
4.10 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και βασίζεται στα 
αποτελέσματα της εταιρείας όπως αυτά αναμορφώνονται στη φορολογική της δήλωση, εφαρμόζοντας τον 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων.  
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
του Ισολογισμού. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιμάται ότι θα 
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
 
4.11   Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. 
 
β) 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. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον 
την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα 
ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης 
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβαλλόμενης 
πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των 
μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν 
από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της 
σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με 
εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο 
υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα 
με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 
 
4.12 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα 
παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση 
της υποχρέωσης.  
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις 
καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 
είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
4.13 Λειτουργικοί Τομείς 
 
Οι τομείς δραστηριότητας αποτελούν συστατικά που εξετάζονται τακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Διοίκηση της 
εταιρείας σήμερα, εξετάζει τη δραστηριότητα συνολικά ως ενιαία (εμπορική δραστηριότητα).  
 
4.14 Συναλλαγματικές μετατροπές 
 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας και το νόμισμα 
παρουσίασης της Μητρικής εταιρείας. 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσεως και από τη μετατροπή 
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των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.     
 
4.15   Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών 
φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την αξία πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, απαλλαγμένη από το Φ.Π.Α., τις 
επιστροφές και τις εκπτώσεις. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται  όταν οι κίνδυνοι και οι 
ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή. Τα έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται ως δεδουλευμένα σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες και την πραγματική 
παροχή της υπηρεσίας. Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, αφού 
ληφθούν υπόψη το οφειλόμενο κεφάλαιο και το πραγματικό επιτόκιο μέχρι τη λήξη της περιόδου, εφόσον 
υπάρχει η βεβαιότητα ότι τα έσοδα αυτά θα εισπραχθούν. Τα έσοδα από μερίσματα καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής τους έχει κατοχυρωθεί. 
 
4.16 Μισθώσεις 
 
Όταν η εταιρεία είναι ο μισθωτής: 
 
(α) Λειτουργικές μισθώσεις 
 Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν στον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Όταν η εταιρεία είναι ο εκμισθωτής: 
 
(α) Λειτουργικές μισθώσεις 
Στοιχεία ενεργητικού τα οποία μισθώνονται σε τρίτους με λειτουργικές συμβάσεις περιλαμβάνονται στο 
ενεργητικό. Τα πάγια αυτά αποσβένονται στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους όπως και τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα από την εταιρεία πάγια. Το έσοδο από τα ενοίκια αναγνωρίζεται στα έσοδα την περίοδο 
την οποία αφορούν σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση ενοικίασης. 
 
4.17   Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
4.18 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές η 
χρηματιστήρια (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες 
τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει 
την πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς 
εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών 
ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο 
είναι διαθέσιμο για την εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
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4.19 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται σε στην υπάρχουσα εμπειρία, ιστορικά δεδομένα και 
παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη μελλοντικών γεγονότων - οι οποίες κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 
ισχύοντα – και επανεξετάζονται σε διαρκή βάση. 
Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι 
περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στα ποσά του ενεργητικού και παθητικού σε 
επόμενες χρήσεις αφορούν στις Ωφέλιμες ζωές παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην Απομείωση αξίας 
περιουσιακών στοιχείων και στο Φόρος εισοδήματος. 
Κατά τη συνήθη λειτουργία των επιχειρήσεων λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τις 
οποίες ο ακριβής φόρος είναι αβέβαιος και κρίνεται τελικά κατά το χρόνο διενέργειας του φορολογικού 
ελέγχου. Τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά τους φορολογικούς ελέγχους είναι ενδεχομένως διαφορετικοί από 
τα ποσά που έχουν αρχικά καταχωρηθεί και στις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές επηρεάζουν το κονδύλι του 
φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος. 
 
5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Ο Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 
(συναλλαγματικός κίνδυνος, διακυμάνσεις των επιτοκίων, τιμές της αγοράς), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο 
κίνδυνος ρευστότητας. 
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα 
αποτελέσματα που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη 
διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. 
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Διοίκηση της εταιρείας με τις ακόλουθες ενέργειες: 
• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του εταιρείας,  
• Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση 
των κινδύνων και  
• Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 
διαχείρισης κινδύνων. 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς 
χρεώστες και πιστωτές και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. 
 
Κίνδυνος αγοράς 
Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές 
των χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών 
στις τιμές της αγοράς. Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται κυρίως στις διακυμάνσεις των επιτοκίων 
δανεισμού και στο συναλλαγματικό κίνδυνο. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η εταιρεία διενεργεί εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν εισαγωγές αποθεμάτων από χώρες 
του εξωτερικού. Λόγω του ύψους των συναλλαγών αυτών και του νομίσματος της συναλλαγής, η εταιρεία δεν 
είναι ουσιωδώς εκτεθειμένη σε κινδύνους από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με  επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
μπορούν να διακυμανθούν είτε ανοδικά είτε καθοδικά. Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές της 
εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από διακυμάνσεις επιτοκίων.  
Η έκθεση σε κίνδυνο από διακυμάνσεις επιτοκίων για τις υποχρεώσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική 
βάση. Η χρηματοδότηση έχει διαμορφωθεί με προκαθορισμένο συνδυασμό σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος από μεταβολές επιτοκίου. 
Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των χρηματοδοτήσεων και το συνδυασμό επιτοκίων λαμβάνονται ξεχωριστά για 
κάθε περίπτωση και επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες. 
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Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας των κερδών μετά φόρων και των ιδίων κεφαλαίων σε 
μεταβολές των επιτοκίων κατά 1%: 
 
 
31η Δεκεμβρίου 2009 
Μεταβολές στα κέρδη μετά από φόρους και στα ίδια κεφάλαια σε μεταβολή επιτοκίων (κατά +/- 1%) 

Μεταβολή επιτοκίων Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια
1% -24.655,03 -18.491,27

-1% 24.655,03 18.491,27
 
 
31η Δεκεμβρίου 2008 
Μεταβολές στα κέρδη μετά από φόρους  και στα ίδια κεφάλαια σε μεταβολή επιτοκίων (κατά +/- 1%) 

Μεταβολή επιτοκίων Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια
1% -15.915,23 -11.936,43

-1% 15.915,23 11.936,43
 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αφορούν στις απαιτήσεις πελατών, στις λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες χρηματικές 
απαιτήσεις και στα ταμιακά διαθέσιμα σε τράπεζες. 
 
Η μέγιστη έκθεση του ισολογισμού σε πιστωτικό κίνδυνο απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Η μέγιστη έκθεση των κονδυλίων του Ισολογισμού σε πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
τυχόν εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί από την Εταιρεία, αναλύεται στο ακόλουθο πίνακα: 
 
Ποσά σε ευρώ 31η Δεκεμβρίου, 2009  31η Δεκεμβρίου, 2008 
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.242,00   10.290,00
Απαιτήσεις από πελάτες 2.298.619,05   2.877.568,47
Απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες 36.638,22   125.724,25
  2.342.499,27   3.013.582,72
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας -305.100,00   -80.000,00
Σύνολο 2.037.399,27   2.933.582,72
 
Ακολούθως αναλύονται οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες: 
 
Ποσά σε ευρώ 31η Δεκεμβρίου, 2009  31η Δεκεμβρίου, 2008 

  
Απαιτήσεις 
από πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις   
Απαιτήσεις 
από πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις 
Χωρίς καθυστέρηση και απομείωση 1.998.619,05  31.538,22  2.797.568,47   125.724,25
Σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση 0,00  0,00  0,00   0,00
Απομειωμένες απαιτήσεις 300.000,00  5.100,00  80.000,00   0,00
Σύνολο 2.298.619,05  36.638,22  2.877.568,47   125.724,25
Προβλέψεις απομείωσης αξίας -300.000,00  -5.100,00  -80.000,00   0,00
Καθαρό υπόλοιπο 1.998.619,05  31.538,22  2.797.568,47   125.724,25
 
Ο λογαριασμός "Πελάτες" δεν είναι τοκοφόρος και διακανονίζεται κατά μέσο όρο σε 102 ημέρες 
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Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις κατά πελατών μεγαλύτερο από αυτόν που 
αναλογεί στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται (κλάδος 
χονδρικού εμπορίου διαρκών καταναλωτικών αγαθών). 
 
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων (ύψος 
παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση. 
Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο 
οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση. 
 
Τέλος, 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. 
 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυσκολία μιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσμεύσεων που 
συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 
 
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι 
ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Η εταιρεία διαθέτει επαρκή ρευστά διαθέσιμα 
αλλά και αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε 
προσωρινή πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας. 
 
Σημειώνεται ότι η ακόλουθη ανάλυση της συμβατικής ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
περιλαμβάνει ποσά απροεξόφλητων ταμιακών εκροών, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από τα σχετικά ποσά του 
Ισολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει προεξοφλημένα ποσά ταμειακών ροών. 
Συνεπώς, οι δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν το πληρωτέο ποσό των μελλοντικών τοκοχρεολυτικών 
δόσεων, σύμφωνα με τα συμβατικά επιτόκια που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς (ισολογισμού). 
 
 

 
 
 
 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2009 Αξία 
Ισολογισμού

Έως 1 μήνα Έως - 6 μήνες 6 μήνες- 1 
έτος

2- 5 
έτη

> 5 έτη Σύνολο

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 3.407.610,38 432.030,00 2.286.840,00 728.640,00 3.447.510,00
Προμηθευτές 2.631.416,68 187.206,68 2.407.210,00 37.000,00 2.631.416,68
Λοιπές  υποχρεώσεις 349.958,00 243.258,00 61.400,00 45.300,00 349.958,00
Σύνολο 6.388.985,06 862.494,68 4.755.450,00 810.940,00 0,00 0,00 6.428.884,68

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2008 Αξία 
Ισολογισμού

Έως 1 μήνα Έως - 6 μήνες 6 μήνες- 1 
έτος

2- 5 
έτη

> 5 έτη Σύνολο

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.591.523,34 161.700,00 1.013.000,00 444.344,00 1.619.044,00
Προμηθευτές 4.237.491,74 457.000,00 2.542.491,74 1.238.000,00 4.237.491,74
Λοιπές  υποχρεώσεις 382.033,85 265.554,12 67.027,70 49.452,03 382.033,85
Σύνολο 6.211.048,93 884.254,12 3.622.519,44 1.731.796,03 0,00 0,00 6.238.569,59
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6. Ενσώματα Πάγια 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων
Εγκαταστάσεις 
σε ακίνητα 
τρίτων

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός
Σύνολο

Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1 - 31/12/2008
Αποσβέσιμη Αξία
Κόστος 1.1.2008 35.139,16 68.466,49 103.605,65

(+) Προσθήκες περιόδου 13.850,00 49.964,39 63.814,39
(-) Μειώσεις περιόδου 0,00

Σύνολο 31.12.2008 (α) 48.989,16 118.430,88 167.420,04

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις 1.1.2008 15.313,19 8.695,02 24.008,21

(+) Προσθήκες περιόδου 20.876,94 9.923,62 30.800,56
(-) Μειώσεις περιόδου 0,00

Σύνολο 31.12.2008 (β) 36.190,13 18.618,64 54.808,77

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 (α)-(β) 12.799,03 99.812,24 112.611,27

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός
Σύνολο

Ποσά τρέχουσας περιόδου 1/1 - 31/12/2009
Αποσβέσιμη Αξία
Κόστος 1.1.2009 48.989,16 118.430,88 167.420,04
Προσθήκες περιόδου 330,00 28.128,46 28.458,46
Μειώσεις περιόδου -4.052,59 -4.052,59
Σύνολο 31.12.2009 (α) 49.319,16 142.506,75 191.825,91

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις 1.1.2009 36.190,13 18.618,64 54.808,77
Προσθήκες περιόδου 7.762,49 23.225,82 30.988,31
Μειώσεις περιόδου -95,97 -95,97
Σύνολο 31.12.2009 (β) 43.952,62 41.748,49 85.701,11

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2009 (α)-(β) 5.366,54 100.758,26 106.124,80
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

 
 
 
 
8. Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 
 
 
(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος 
 
 Ανάλυση φόρου αποτελεσμάτων σε τρέχοντα και αναβαλλόμενο 31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Τρέχων φόρος εισοδήματος  0,00  168.327,29
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  -370.111,29  -8.913,52
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων  94.861,67  0,00
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων  -104.000,00  51.000,00
Φόρος (έσοδο) / έξοδο στα αποτελέσματα της περιόδου  -379.249,62  210.413,77
 
Στη χρήση 2009, ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση 2006 
- 2007 και για τη χρήση 2008. 
Ο φόρος εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων που προέκυψε από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο ανήλθε στο 
ποσό €94.861,67.  
Έναντι του παραπάνω ποσού η εταιρεία χρησιμοποίησε την σωρευμένη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες αυτές 
χρήσεις, ποσού €104.000,00. Η διαφορά μεταξύ των διαφορών φορολογικού ελέγχου και της σχηματισθείσας 
πρόβλεψης €9.138,33 ωφέλησε το φόρο των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου. 
 

Πίνακας Μεταβολών Αύλων περιουσιακών στοιχείων
Ποσά προηγούμενης περιόδου
Αποσβέσιμη Αξία
Κόστος 1.1.2008 10.190,00

(+) Προσθήκες περιόδου
Σύνολο 31.12.2008 (α) 10.190,00

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις 1.1.2008 2.166,43

(+) Προσθήκες περιόδου 1.455,71
Σύνολο 31.12.2008 (β) 3.622,14

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 (α)-(β) 6.567,86

Ποσά τρέχουσας περιόδου
Αποσβέσιμη Αξία
Κόστος 1.1.2009 10.190,00

(+) Προσθήκες περιόδου
Σύνολο 31.12.2009 (α) 10.190,00

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις 1.1.2009 3.622,14

(+) Προσθήκες περιόδου 1.455,71
Σύνολο 31.12.2009 (β) 5.077,85

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2009 (α)-(β) 5.112,15
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Συμφωνία φόρου που αναλογεί στο αποτέλεσμα 31η Δεκεμβρίου, 
και τελικού φόρου στα αποτελέσματα χρήσεως 2009  2008 

 
Κέρδη προ φόρων -1.794.237,65  516.291,21
Φορολογικός συντελεστής (τρέχων) 25%  25%
Αναλογούν φόρος εισοδήματος,   
βάσει τρέχοντος φορολογικού συντελεστή -448.559,41  129.072,80

 
Επιδράσεις στον αναλογούντα φόρο:  
- Λόγω δαπανών που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 49.871,55  32.500,00
- Λόγω μη αναγνώρισης φορολογικών ζημιών προς συμψηφισμό 25.381,05  0,00
- Προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου σε νέους συντελεστές 3.195,52  -2.159,03
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων  94.861,67  0,00
- Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων  -104.000,00  51.000,00
Σύνολο επιδράσεων στον αναλογούντα φόρο 69.309,79  81.340,97

 
Φόρος στα αποτελέσματα της περιόδου (έξοδο) -379.249,62  210.413,77
 
 
(β) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισμό συμψηφίζονται, καθώς ο φόρος 
εισοδήματος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή, στην ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα (εταιρεία). 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2009 και 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3697/2008, 
αναπροσαρμόστηκαν τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στους 
νέους φορολογικούς συντελεστές που θα ανακτηθούν (ήτοι 25%, 24%, 23%, 22% , 21% και 20% για τις 
χρήσεις 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2024 και εφεξής, αντίστοιχα). 
 
Η κίνηση των λογαριασμών των καθαρών αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό, μετά από το συμψηφισμό 
τους, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου, έχει ως ακολούθως: 
 
Εξέλιξη συνολικής αναβαλλόμενης φορολογίας στον Ισολογισμό 31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Υπόλοιπο έναρξης -111,29  -9.024,81
Αναβαλλόμενος φόρος στο φόρο αποτελεσμάτων της περιόδου  370.111,29  8.913,52
Υπόλοιπο λήξεως 370.000,00  -111,29
 
 
Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στον Ισολογισμό, πριν από το 
συμψηφισμό τους έχει ως ακολούθως: 
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Ανάλυση αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό 31η Δεκεμβρίου, 
2009  2008 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  
—Ενσώματα πάγια -2.861,46  -3.945,44
—Άυλα περιουσιακά στοιχεία & έξοδα εγκαταστάσεως -1.277,98  -1.524,76
—Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00  -1.224,56
—Λοιπά στοιχεία Ισολογισμού -3.432,03  -313,00
Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων -7.571,47  -7.007,76

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  
—Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 3.281,75  890,06
—Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  12.652,20  6.006,41
—Αποθέματα 25.543,05  0,00
—Φορολογική ζημία προς συμψηφισμό 336.094,47  0,00
Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων  377.571,47  6.896,47

 
Αναβαλλόμενη απαίτηση φόρου εισοδήματος στον Ισολογισμό 370.000,00  -111,29
 
 
9. Λοιπές απαιτήσεις (μακροπρόθεσμες) 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν σε δοσμένες χρηματικές εγγυήσεις ενοικίασης 
ακινήτων και αυτοκινήτων και θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν με τα μισθώματα στη λήξη των σχετικών 
μισθώσεων. 
 
 
10. Αποθέματα 31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Εμπορεύματα 2.046.953,37  2.182.035,37
Αγορές υπό παραλαβή 987.849,85  0,00
Σύνολο 3.034.803,22  2.182.035,37
 
Η πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων που βάρυνε το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε € 102.172,21 για τη χρήση 
2009 και σε € 9.827,79 για τη χρήση 2008 αντίστοιχα. 
 
11. Πελάτες 31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Πελάτες 664.412,09  1.314.368,16
Πελάτες - απαιτήσεις εκχωρημένες (Factoring) 1.026.598,17  228.783,35
Επιταγές μεταχρονολογημένες 607.608,79  1.334.416,96
Σύνολο 2.298.619,05  2.877.568,47
Απομείωση απαιτήσεων πελατών -300.000,00  -80.000,00
Υπόλοιπο λήξεως 31.12 1.998.619,05  2.797.568,47
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών έχει ως ακολούθως: 
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2009  2008 
Υπόλοιπο έναρξης 1.1 80.000,00  53.036,21
Πρόβλεψη απομείωσης περιόδου 220.000,00  26.963,79
Υπόλοιπο λήξεως 31.12 300.000,00  80.000,00
 
 
 
12. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Απαιτήσεις από προκαταβληθέντες φόρους 274.877,07  300.268,91
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 36.638,22  95.027,52
Παραγγελίες εξωτερικού 0,00  30.696,73
Σύνολο 311.515,29  425.993,16
Απομείωση λοιπών απαιτήσεων -5.100,00  0,00
Υπόλοιπο λήξεως 31.12 306.415,29  425.993,16
 
Στη χρήση 2009 σχηματίστηκε πρόβλεψη απομείωσης χρεωστών €5.100,00 σε βάρος των αποτελεσμάτων. 
 
 
13. Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Ταμείο 27.931,99  299,67
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 0,00  45.000,00
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 218.261,88  1.839.981,96
Σύνολο 246.193,87  1.885.281,63
 
 
14. Μετοχικό κεφάλαιο 
Το σύνολο των εκδοθεισών ονομαστικών κοινών μετοχών είναι 109.600 με ονομαστική αξία €1,00 ανά μετοχή. 
Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
 
 
15. Άλλα αποθεματικά  31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Τακτικό αποθεματικό 46.995,82  22.871,72
 
 
 
16. Λοιπές προβλέψεις 31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων 0,00  104.000,00
Σύνολο 0,00  104.000,00
 
(Σχετικά με την πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων βλ. σχ. Σημ.8) 
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17. Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό, λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
  1/1 –    1/1 – 
 Λογιστικές απεικονίσεις ΔΛΠ 19 των υποχρεώσεων Ν.2112/20 31/12/2009   31/12/2008
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 13.127,00 17.801,19 

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης -5.520,19 307,83 
Τόκος στην υποχρέωση 413,00 938,65 
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων -5.107,19 1.246,48 
Κόστος περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού εργασίας 3.683,00 0,00 
Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων -1.424,19 1.246,48 

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 17.801,19 16.554,71 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης -5.520,19 307,83 
Κόστος τόκου 413,00 938,65 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -4.457,00 0,00 
Επιπλέον πληρωμές ή έξοδα / (έσοδα) 3.683,00 0,00 
Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) 1.207,00 0,00 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 13.127,00 17.801,19 

Ποσά τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης 
Παρούσα αξία υποχρέωσης -13.127,00 -17.801,19 
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) -13.127,00 -17.801,19 
Εμπειρικές Προσαρμογές στις υποχρεώσεις -1.207,00 0,00 

Αναλογιστικές παραδοχές 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,13% 5,67% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3% 3% 
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 16,9 17 

Κατάσταση Αναγνωρισμένων (Κερδών) και Ζημιών -1.207,00 0,00 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 17.801,19 16.554,71 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -4.457,00 0,00 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων -1.424,19 1.246,48 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 11.920,00 17.801,19 

Κατάσταση Αναγνωρισμένων (Κερδών) και Ζημιών 1.207,00 0,00 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 13.127,00 17.801,19 
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18. Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές 31η Δεκεμβρίου, 
2009  2008 

Προμηθευτές 2.100.718,78  3.338.029,85
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 530.697,90  899.461,89
Υπόλοιπο λήξεως 31.12 2.631.416,68  4.237.491,74
 
 
19. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.804.352,39  1.252.057,89
Υποχρεώσεις από προεξόφληση απαιτήσεων (Factoring) 603.257,99  339.465,45

3.407.610,38  1.591.523,34
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως 2009 ανήλθε σε 4,18% 
 
 

20. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
και μεταβατικοί λογαριασμοί 

31η Δεκεμβρίου, 
2009  2008 

Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη 27.248,32  60.826,20
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων πληρωτέες 78.301,07  0,00
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 37.063,18  36.210,71
Πιστωτές διάφοροι 183.454,14  158.141,18
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 0,00  2.859,48
Υπόλοιπο λήξεως 31.12 326.066,71  258.037,57
 
 
21. Συναλλαγές με τα Συνδεδεμένα Μέρη (ΔΛΠ 24) 
 
Οι εταιρείες ΑΦΟΙ Β. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε. και ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ θεωρούνται - βάσει του ΔΛΠ 24 
– ως συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς έχουν με την εταιρεία τους ίδιους βασικούς μετόχους (VELL 
INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.). 
Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν σε αγορά / πώληση αποθεμάτων, παροχή υπηρεσιών 
service και παροχή υπηρεσιών μίσθωσης. 
Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικές αξίες και με τους ισχύοντες κάθε φορά όρους της αγοράς. 
Τα υπόλοιπα μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών προέρχονται από τις ανωτέρω 
περιγραφόμενες συναλλαγές. 
Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες για τη χρήση 2009 έχουν ως εξής (χρήση 2008:0,00): 
 

 
 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα (μέλη Διοίκησης) για την τρέχουσα και την προηγούμενη 
χρήση απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Συνδεδεμένη εταιρεία ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΕ 5.899,51 8.164,58 500,00 2.102,53
ΑΦΟΙ Β. ΒΕΛΑΝΗ ΑΒΒΕ 5.122,70 28.316,17 0,00 28.772,77
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 11.022,21 36.480,75 500,00 30.875,30
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22. Λειτουργικά έξοδα κατ’ είδος 31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (*) 864.533,91  1.145.328,08
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 130.166,22  114.246,34
Αποθήκευτρα 342.689,96  243.391,84
Επισκευές & συντηρήσεις 5.295,68  12.646,26
Λοιπές παροχές (τηλεφωνικά, ενοίκια, ρεύμα κ.α.) 110.231,28  134.834,26
Φόροι - τέλη 16.974,07  5.062,37
Έξοδα μεταφορών 41.130,66  22.366,24
Έξοδα ταξειδίων 72.810,18  105.974,42
Έξοδα προβολής, διαφήμισης & προώθησης πωλήσεων 1.105.637,01  1.114.667,23
Διάφορα έξοδα 59.311,72  61.735,16
Αποσβέσεις  ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 32.444,02  32.256,27
Σύνολο  2.781.224,71  2.992.508,47
 
(*) περιλαμβανομένου και του κόστους τερματισμού απασχόλησης (βλ. σχετικά Σημ. 17) 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανήλθε σε 23 άτομα για τη χρήση 2009 και σε 24 άτομα για τη 
χρήση 2008 αντίστοιχα. 
 
 
23. Άλλα έσοδα 31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών συν-διαφήμισης 0,00  419.617,11
Έσοδα από εκμισθώσεις 2.250,00  0,00
Εισπραττόμενα έξοδα 41.980,10  76.061,16
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 112.643,33  114.475,72 
Λοιπά έσοδα 926,00  11.796,05
Σύνολο 157.799,43  621.950,04 
 
 
24. Άλλα έξοδα 31η Δεκεμβρίου, 

2009  2008 
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 225.100,00  26.963,79 
Έκτακτες ζημίες από καταστροφή αποθεμάτων από πυρκαγιά 0,00  145.135,87
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 161.591,40  47.832,1
Λοιπά έξοδα 30.573,19  1.292,40
Σύνολο 417.264,59  221.224,16
 

Συναλλαγές και υπόλοιπα Μελών Διοίκησης 31.12.2009 31.12.2008
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών - μελών της Διοίκησης 270.546,35 538.868,24
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 8.342,87 25.417,89
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης (από οφειλόμενα ποσά αμοιβών και λοιπών παροχών) 0,00 0,00
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25. Χρηματοοικονομικό κόστος 31η Δεκεμβρίου, 
2009  2008 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 12.415,90  32.768,31
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -194.609,25  -151.918,30
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -182.193,35  -119.149,99
 
 
26. Κέρδη κατά μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν με διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της 
εταιρείας με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της χρήσης ως ακολούθως: 
 

31η Δεκεμβρίου, 
2009  2008 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους -1.414.988,03  305.877,44
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 109.600  109.600
(Ζημίες) / Κέρδη κατά μετοχή, βασικά σε Ευρώ -12,9105  2,7909
 
 
27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από τις 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
Ειδικότερα, ενέγγυες πιστώσεις αξίας σε $ 87.100,00 και αξίας σε € 55.750,00 σε διάφορες τράπεζες έχουν 
δοθεί ως εγγύηση για αγορά εμπορευμάτων από προμηθευτές. 
 
Η εταιρεία δεν έχει επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
28. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – Προβλέψεις 
 

I. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2009. 
II. Σχετικά με την πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις βλ. Σημείωση 8 

 
 
29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν αξιόλογα γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού και μέχρι σήμερα, τα οποία να 
ενδιαφέρουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είναι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 
παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και καλύπτονται από το Δ.Π.Χ.Π. 1 
 
Η μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α. έγινε με ημερομηνία 1/1/2008 (ή ισοδύναμα με ημερομηνία 31/12/2007) για τη 
συγκριτική παρουσίαση των δεδομένων της προηγούμενης χρήσεως 2008. 
 
Ακολούθως παραθέτουμε συμφωνίες σχετικά με την επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και τη 
χρηματοοικονομική απόδοση από τη μετάβαση από τα Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική 
Εταιρική Νομοθεσία (Ε.Λ.Π.) στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.): 
 
 
 

1. Προσαρμογές της Καθαρής Θέσης Έναρξης Περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2008 και 1ης Ιανουαρίου 2009 (ή 
Ισοδύναμα 31ης Δεκεμβρίου 2008) μεταξύ των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
1.1.2009 ή 
Ισοδύναμα 
31.12.2008

1.1.2008 ή 
Ισοδύναμα 
31.12.2007

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων,
όπως είχε προγενέστερα απεικονιστεί, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 1.182.416,35 807.434,48

Προσαρμογές των Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (ΔΛΠ 19) -17.801,19 -16.554,71
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης -3.550,80 -3.550,80
Προσαρμογή αποσβέσεων στην ωφέλιμη ζωή των παγίων 934,08 20.653,44
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων -104.000,00 -53.000,00
Αναγνώριση πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών αποτιμήσεως στα αποτελέσματα 5.007,99 35.551,31
Διαφορά στην πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων πελατών 24.491,21 0,00
Επίδραση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος -111,29 -9.024,81
Σύνολο προσαρμογών Ιδίων Κεφαλαίων -95.030,00 -25.925,57

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 1.087.386,35 781.508,91

Ίδια Κεφάλαια την
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2. Συμφωνία του Ισολογισμού της 1ης Ιανουαρίου 2008 (ή Ισοδύναμα της 31ης Δεκεμβρίου 2007) μεταξύ 
Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α. 

 
Τα δεδομένα του Ισολογισμού Μετάβασης της 31ης Δεκεμβρίου 2007 όπως είχαν προγενέστερα δημοσιευθεί 
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και του Ισολογισμού Μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α., έχουν ως 
ακολούθως: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Δ.Π.Χ.Α. Αναμορφώσεις Ανακατατάξεις 2007 ΕΛΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 79.597,44 9.079,32 0,00 70.518,12
Άυλα πάγια 8.023,57 8.023,32 0,00 0,25
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9.364,00 0,00 0,00 9.364,00
Σύνολο 96.985,01 17.102,64 0,00 79.882,37

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 998.212,87 0,00 -35.756,77 1.033.969,64
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 2.929.130,03 0,00 0,00 2.929.130,03
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 159.358,26 0,00 -33.017,85 192.376,11
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 697.038,35 0,00 0,00 697.038,35
Σύνολο 4.783.739,51 0,00 -68.774,62 4.852.514,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.880.724,52 17.102,64 -68.774,62 4.932.396,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 109.600,00 0,00 0,00 109.600,00
Υπέρ το άρτιο 290.400,00 0,00 0,00 290.400,00
Άλλα αποθεματικά 0,00 0,00 -22.871,72 22.871,72
Αποτελέσματα εις νέον 381.508,91 -25.925,57 22.871,72 384.562,76
Σύνολο Καθαρής Θέσης 781.508,91 -25.925,57 0,00 807.434,48

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 16.554,71 16.554,71 0,00 0,00
Λοιπές προβλέψεις 53.000,00 17.448,69 0,00 35.551,31
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.024,81 9.024,81 0,00 0,00
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 78.579,52 43.028,21 0,00 35.551,31

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 2.738.225,23 0,00 0,00 2.738.225,23
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 884.941,95 0,00 0,00 884.941,95
Τρέχων φόρος εισοδήματος 199.092,96 0,00 199.092,96 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταβατικοί λογαριασμοί 198.375,95 0,00 -267.867,58 466.243,53
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 4.020.636,09 0,00 -68.774,62 4.089.410,71
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.880.724,52 17.102,64 -68.774,62 4.932.396,50
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3. Συμφωνία του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α. 

 
Τα δεδομένα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2008 όπως είχαν προγενέστερα δημοσιευθεί σύμφωνα με 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και του Ισολογισμού Μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α., έχουν ως ακολούθως: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Δ.Π.Χ.Α. Αναμορφώσεις Ανακατατάξεις 2008 ΕΛΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 112.611,27 -9.184,33 0,00 121.795,60
Άυλα πάγια 6.567,86 6.567,61 0,00 0,25
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10.290,00 0,00 0,00 10.290,00
Σύνολο 129.469,13 -2.616,72 0,00 132.085,85

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 2.182.035,37 0,00 -121.561,43 2.303.596,80
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 2.797.568,47 24.491,21 0,00 2.773.077,26
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 425.993,16 0,00 -30.350,63 456.343,79
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.885.281,63 0,00 0,00 1.885.281,63
Σύνολο 7.290.878,63 24.491,21 -151.912,06 7.418.299,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.420.347,76 21.874,49 -151.912,06 7.550.385,33

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 109.600,00 0,00 0,00 109.600,00
Υπέρ το άρτιο 290.400,00 0,00 0,00 290.400,00
Άλλα αποθεματικά 22.871,72 0,00 -24.124,09 46.995,81
Αποτελέσματα εις νέον 664.514,63 -95.030,00 24.124,10 735.420,53
Σύνολο Καθαρής Θέσης 1.087.386,35 -95.030,00 0,00 1.182.416,35

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 17.801,19 17.801,19 0,00 0,00
Λοιπές προβλέψεις 104.000,00 98.992,01 -9.827,79 14.835,78
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 111,29 111,29 0,00 0,00
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 121.912,48 116.904,49 -9.827,79 14.835,78

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 4.237.491,74 0,00 0,00 4.237.491,74
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.591.523,34 0,00 0,00 1.591.523,34
Τρέχων φόρος εισοδήματος 123.996,28 0,00 123.996,28 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταβατικοί λογαριασμοί 258.037,57 0,00 -266.080,54 524.118,11
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 6.211.048,93 0,00 -142.084,26 6.353.133,19
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.420.347,76 21.874,49 -151.912,05 7.550.385,32
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4. Συμφωνία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 
μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α. 

 
Τα δεδομένα των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 όπως είχαν προγενέστερα 
δημοσιευθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αυτών που δημοσιεύονται σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α., έχουν ως ακολούθως: 

 
 

5. Συμφωνία των Κερδών μετά από φόρους, 
της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α. 

 
 
 
 

Μεταμόρφωση, 29η Μαρτίου 2010 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. Ο Λογιστής 
   
   
   

Κωνσταντάρας Δ. Γεώργιος Δραγκιώτης Φ. Νικόλαος  Διακουμέας Ν. Γεώργιος 
ΑΔΤ ΑΑ012208 ΑΔΤ Ν089010 ΑΔΤ Τ180747 

 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2008 Δ.Π.Χ.Α. Αναμορφώσεις Ανακατατάξεις 2008 ΕΛΠ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 10.291.816,15 0,00 0,00 10.291.816,15
Κόστος πωλήσεων -7.064.592,36 0,00 -9.827,79 -7.054.764,57
Μικτό κέρδος 3.227.223,79 0,00 -9.827,79 3.237.051,58
Άλλα έσοδα 621.950,04 -30.543,32 0,00 652.493,36
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης -2.992.508,47 -20.965,84 -100.000,00 -2.871.542,63
Άλλα έξοδα -221.224,16 24.491,21 9.827,79 -255.543,16
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -119.149,99 0,00 0,00 -119.149,99
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 516.291,21 -27.017,95 -100.000,00 643.309,16
Φόρος εισοδήματος -210.413,77 -42.086,48 0,00 -168.327,29
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00
Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και αμοιβές Μελών Δ.Σ. 305.877,44 -69.104,43 0,00 374.981,87

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 2008

Κέρδη προ φόρων 643.309,16
μείον: Φόρος εισοδήματος και αμοιβές μελών Δ.Σ. -268.327,29
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και αμοιβές μελών Δ.Σ.
όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 374.981,87

Προσαρμογές Αποτελεσμάτων μετά από φόρους, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (ΔΛΠ 19) -1.246,48
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 0,00
Προσαρμογή αποσβέσεων στην ωφέλιμη ζωή των παγίων -19.719,36
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων -51.000,00
Αναγνώριση πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών αποτιμήσεως στα αποτελέσματα -30.543,32
Διαφορά στην πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων πελατών 24.491,21
Επίδραση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος 8.913,52
Σύνολο προσαρμογών -69.104,43

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 305.877,44


