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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

 
    Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    1/1 - 31/3/2005   1/1 - 31/3/2004 1/1 - 
31/3/2005   1/1 - 

31/3/2004 
                

Πωλήσεις   12.437.445   11.324.664 9.082.552    7.629.346 

Κόστος Πωληθέντων 5.17 (10.196.657)   (9.051.997) (7.902.011)   (6.497.137) 

Μικτό Κέρδος   2.240.788   2.272.667 1.180.541    1.132.208 

                

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  5.19 130.923   26.654 138.895    34.460 

Έξοδα διάθεσης 5.18 (1.050.335)   (953.550) (724.013)   (502.258) 

Έξοδα διοίκησης 5.18 (646.600)   (637.039) (317.430)   (324.100) 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 5.18 (26.990)   0 0    0 

                
Αποτελέσµατα Προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων 

  647.786   708.732 277.993    340.310 

                

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 5.20 167.204   29.256 167.204    29.256 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 5.20 (231.224)   (227.120) (169.333)   (157.827) 

Κέρδη προ φόρων   583.766   510.868 275.864    211.739 

                

 Φόρος εισοδήµατος 5.21 (209.633)   (194.360) (93.384)   (87.594) 

                

Κέρδη µετά από φόρους   374.133   316.508 182.480    124.145 

                

Κατανεµηµένα σε :               

Μετόχους της µητρικής   270.797   204.572       
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   103.336   111.936       
                
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή  5.22 0,01   0,01 0,01    0,01 
                

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 

  828.665   969.837 366.139    560.307 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων 

  647.786   708.732 277.993    340.310 

Κέρδη Προ φόρων   583.766   510.868 275.864    211.739 

Κέρδη µετά από Φόρους   374.133   316.508 182.480    124.145 
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Ισολογισµός 

 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   31/3/2005   31/12/2004 31/3/2005   31/12/2004 

  Σηµείωση             

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού               

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5.1 6.059.953   6.086.673  4.828.730   4.892.698 

Άύλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 1.313.081   1.292.786  485.208   498.286 

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 5.3 0   0  1.652.416   1.652.416 

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις  5.3 185.610   185.610  163.560   163.560 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 5.5 58.869   58.584  39.730   39.445 

    7.617.512   7.623.654  7.169.644   7.246.404 

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία               

Αποθέµατα 5.6 11.555.389   10.886.460  8.196.718   7.530.301 

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 5.7 29.346.862   31.431.818  27.173.996   29.364.264 

Λοιπές Απαιτήσεις 5.8 3.044.644   2.502.395  2.040.764   1.622.211 

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 5.9 857.347   745.640  420.482   563.128 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.10 1.274.261   556.468  926.528   378.411 

    46.078.503   46.122.781  38.758.488   39.458.315 

                

Σύνολο Ενεργητικού   53.696.016   53.746.434  45.928.132   46.704.720 

                

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις               

Ίδια Κεφάλαια               

Μετοχικό κεφάλαιο 5.11 5.504.080   5.504.080  5.504.080   5.504.080 

Υπερ Το Άρτιο 5.11 4.804.700   4.804.700  4.804.700   4.804.700 

Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 5.11 1.237.196   1.237.196  1.237.196   1.237.196 

Λοιπά αποθεµατικά 5.11 1.015.166   1.015.166  960.416   960.416 

Αποτελέσµατα Εις Νέον   674.591   403.794  1.581.524   1.399.044 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
µετόχους της Μητρικής   13.235.734   12.964.937  14.087.917   13.905.436 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας   1.091.131   987.795        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   14.326.865   13.952.732  14.087.917   13.905.436 

                

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις               

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.4 573.407   564.439  560.225   559.622 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία (πρόβλεψη 
αποζηµείωσης) 

5.12 221.885   221.885  126.722   126.722 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   795.292   786.324  686.947   686.344 

                

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις               

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.13 14.951.092   15.418.944  13.105.783   14.010.337 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 5.14 1.284.638   1.376.740  804.148   972.245 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.12 21.771.930   21.653.967  16.884.480   16.819.384 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.15 566.198   557.728  358.857   310.974 

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   38.573.859   39.007.379  31.153.268   32.112.940 

                

Σύνολο Υποχρεώσεων   39.369.151   39.793.703  31.840.215   32.799.283 

                
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων   53.696.016   53.746.434  45.928.132   46.704.720 
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Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής   

  Σηµείωση Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 
στην εύλογη 

αξία 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 

                      
Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε 
τις προηγούµενες λογιστικές 
αρχές 

  4.677.000 4.804.700 235.524 0 566.839 403.228 10.687.291 1.602.675 12.289.966 

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ 5.23 0 0   1.182.614 -5.777 -266.716 910.121 260.383 1.170.504 
Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΧΠ 

  4.677.000 4.804.700 235.524 1.182.614 561.062 136.512 11.597.412 1.863.058 13.460.470 

                      
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 
01/01-31/03/2004              204.572 204.572 107.570 312.141 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος/ζηµιά Περιόδου   0 0   0 0 204.572 204.572 107.570 312.141 

                      
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 
κατά την 31η  Μαρτίου 2004   4.677.000 4.804.700 235.524 1.182.614 561.062 341.084 11.801.984 1.970.628 13.772.612 

                      
Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε 
τις προηγούµενες λογιστικές 
αρχές 

  5.504.080 4.804.700 336.562 0 779.403 134.277 11.559.023 908.912 12.467.934 

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ 5.23       1.237.196 -100.799 269.518 1.405.915 78.883 1.484.798 
Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΧΠ 

  5.504.080 4.804.700 336.562 1.237.196 678.605 403.794 12.964.938 987.795 13.952.732 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 01/01 - 31/03/2005                     

Κέρδη περιόδου             270.797 270.797 103.336 374.133 
Συνολικό Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος/ζηµιά Περιόδου   0 0 0 0 0 270.797 270.797 103.336 374.133 

                      
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 
κατά την 31η  Μαρτίου 2005   5.504.080 4.804.700 336.561,99 1.237.196 678.605 674.591 13.235.735 1.091.131 14.326.865 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                 
                  
    Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 

  Σηµείωση Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ Το 
Άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικό 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα 
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές   4.677.000 4.804.700 171.957 0 542.533 830.951 11.027.142  

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ 5.22       1.182.614 (5.585) (171.664) 1.005.365  
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΠ   4.677.000 4.804.700 171.957 1.182.614 536.948 659.288 12.032.507  

                  
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/03/2004                 

Πώληση ιδίων µετοχών                  

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/2004              124.145 124.145  

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου   - - - - 0 124.145 124.145  
                  
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  
Μαρτίου 2004   4.677.000 4.804.700 171.957 1.182.614 536.948 783.433 12.156.653  

                  

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα 
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές   5.504.080 4.804.700 307.613 0 753.427 1.467.683 12.837.503  

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ 5.22       1.237.196 (100.624) (68.639) 1.067.933  
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΠ   5.504.080 4.804.700 307.613 1.237.196 652.802 1.399.044 13.905.436  

                  
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 
31/03/2005                 

                  
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/2005              182.480 182.480  

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου   - - - 0 0 182.480 182.480  

                  
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  
Μαρτίου 2005   5.504.080 4.804.700 307.613 1.237.196 652.802 1.581.524 14.087.917  
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  Α' ΤΡΙΜHNO Α' ΤΡΙΜHNO 
  2005 2004 2005 2004 
          
Κέρδη χρήσης πρό φόρων  583.766 510.868 275.864 211.739 
Πλέον / µείον προσαρµογές για :         
Αποσβέσεις περιόδου  180.879 261.104 88.146 219.997 
Προβλέψεις (Επισφαλείς απαιτήσεις-αποµείωση συµµετοχών κλπ) 32.532 38.529 35.000 38.529 
Συναλλαγµατικές διαφορές -79.179 0 -79.179 0 
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας         
    - Ζηµιές από πώληση παγίων 0 0 0 0 
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 0 0 0 0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 64.020 197.864 2.129 128.571 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες         
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων -703.929 163.136 -701.417 347.437 
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 4.069.049 1.002.659 1.846.449 1.213.602 
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -111.707 -330.649 142.646 1.858 
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών 
και φόρων) -3.037.226 -4.085.805 -968.838 -3.741.176 
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -271.122 -227.768 -255.770 -199.698 
Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 112.167 0 112.167 0 
Μείον:         
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -231.224 -227.120 -169.333 -157.827 
Φόρος εισοδήµατος/∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή µη 
ενσωµατωµένοι στο λειτ.κόστος φόροι         
          

Καθαρή ροή µετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 608.026 -2.697.181 327.864 -1.936.967 
          
Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες         
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0 -229.775 0 -140.040 
Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -175.116 -258.422 -11.763 -117.910 
Πωλήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων 0 0 0 0 
Αύξηση Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων -284 -1.005 -284   
Τόκοι εισπραχθέντες 167.204 29.256 167.204 29.256 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 0 
Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες -8.196 -459.946 155.157 -228.694 
          
Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες         
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0 0 0 0 
Aύξηση  Μακροπρόθεσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων 0 0 0 0 
Αύξηση  Βραχυπρόθεσµων  ∆ανειακών Υποχρεώσεων 117.963 5.875.815 65.096 4.609.833 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις(χρεολύσια) 0 0 0 0 
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 0 
Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 117.963 5.875.815 65.096 4.609.833 

          
Καθαρή αύξηση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών 717.793 2.718.688 548.117 2.444.172 

          
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου 556.468 615.148 378.411 385.952 

          
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου 1.274.261 3.333.836 926.528 2.830.123 
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1. Πληροφορίες για τον Όµιλο 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί µέχρι το 

2045 µε δυνατότητα παράτασης. Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. προέκυψε από τη συγχώνευση µε 

απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και UNIKID HELLAS A.E. 

κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 19.01.2004. 

 

Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. εδρεύει σε ιδιόκτητους χώρους στην περιοχή των Αχαρνών έχοντας 

αναπτύξει σηµαντική τεχνογνωσία και σύγχρονο εξοπλισµό, ώστε να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις 

υψηλές απαιτήσεις των πολύπλευρων τοµέων των δραστηριοτήτων της. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2005 

(συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 31 Μαρτίου 2004 καθώς και για τη 

χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2004) εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. στις 24 Ιουνίου 2005. 

 

 

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 

 
1. Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ είναι εµπορική εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

∆ραστηριοποιείται στην διανοµή χονδρικώς γενικά καταναλωτικών προιόντων (π.χ 

υπολογιστές, παιχνιδοµηχανές, παραδοσιακά παιχνίδια, είδη βρεφανάπτυξης κ.α)  

 

Η ∆ιοίκηση της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε τη νέα στρατηγική της εταιρείας 

έχοντας υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής όχι µόνο σε επίπεδο εταιρείας, αλλά και σε 

επίπεδο οµίλου. 

Βασικό συστατικό της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση σε µέγιστο βαθµό του µεγέθους, της 

υποδοµής, του κύρους, της εµπειρίας, της τεχνογνωσίας και της στελέχωσης που διαθέτει η 

εταιρεία. 

Οι στόχοι και προοπτικές αυτής της στρατηγικής συνοψίζονται στη διεύρυνση του µεριδίου της 

αγοράς, στην ανάπτυξη του δικτύου διανοµής, την αύξηση της παραγωγικότητας του στελεχιακού 

δυναµικού και την αύξηση των Αντιπροσωπειών (προϊόντων). 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. την 31η Μαρτίου 2005 (ηµεροµηνία 

µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο έως και την 31 Μαρτίου 

2005, έχουν συνταχθεί µε βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την 

αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την 

αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 

2005». Ο Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα: 

 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών  

∆.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις 

Λογιστικές Μεθόδους 

∆.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης 
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προσωπικού 

∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε 

θυγατρικές 

∆.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

∆.Λ.Π. 29 Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

∆.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των 

οµοίων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

∆.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες 

∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

∆.Λ.Π. 41 Γεωργία 

∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης  

∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 

∆.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί 

αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε 

αυτή την βάση. 

 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους 

που παρουσιάζονται. 

 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση 

εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές 

παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν 

επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και 

τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες  

 

3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 

 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει 

µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν αποτελούν κοµµάτι του «IFRS 

Stable Platform 2005». Τα ∆ΠΧΠ και οι ∆ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.  Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση 

αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: 

- ∆ΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

- ∆ΕΕΧΠ 3. ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

- ∆ΕΕΧΠ 4. Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

- ∆ΕΕΧΠ 5. ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, 

ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

3.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές 

 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην εµπορία καταναλωτικών αγαθών, εµπορία µοτοσικλετών και 

συναφών ειδών και γαλακτοκοµικών προϊόντων. 
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3.2 Ενοποίηση 

 

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη 

εταιρία (µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία 

έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. 

∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η 

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν 

δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί 

τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε την 

µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να 

ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος 

κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των 

µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της 

ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή.  Τα εξατοµικευµένα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία 

επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως 

του ποσοστού συµµετοχής.  Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων 

που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία.  Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο 

από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα 

στα αποτελέσµατα. 

 

Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία 

µετάβασης του Οµίλου στα ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 

και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης 

η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από 

την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ούτε  την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία 

που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1, 

υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο 

που απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου 

πριν την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ.  
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∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 

εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται.  Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, 

εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου 

ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες 

µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

 

 

Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική 

επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε 

συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο συνιστούν ότι το 

κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% και 50% δικαιωµάτων ψήφου µίας εταιρείας υποδηλώνει 

σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν τη µέθοδο της καθαρής 

θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης 

στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόµενης επιχείρησης και µειώνεται µε τα 

λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα. 

 

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή µειώνει την αξία της συµµετοχής µε επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων χρήσης, όταν µειώνεται η αξία της. Ο Όµιλος εφαρµόζοντας το ∆.Π.Χ.Π. 3 δεν 

διενεργεί αποσβέσεις και η υπεραξία που θα προκύψει από µελλοντικές αποκτήσεις θυγατρικών θα 

εµφανίζεται στο αναπόσβεστο κόστος που έχει διαµορφωθεί µέχρι την 31/12/2003, µείον 

οποιεσδήποτε µειώσεις της αξίας της. 

 

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την 

εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν την 

λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις 

ζηµίες σε µία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, 

συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει 

περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές εκ µέρους 

της συγγενούς επιχείρησης και εν γένη εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα. 

 

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, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 
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ενδείξεις 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. 

 

3.3 ∆οµή του Οµίλου 

 

Η δοµή του Οµίλου κατά την 31/3/2005 έχει ως εξής:  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΠΟΣΟΣΤΑ 31/3/2005 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 DIONIC .A.E ΜΗΤΡΙΚΗ   
2 ATCOM A.E. ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 56,83%
3 ΑΦΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ  Α.Ε. ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 34,00%
4 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 33,00%

 

 

3.4 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του 

νοµίσµατος του πρωτεύον οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος 

(λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που 

είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας και όλων των 

θυγατρικών της. 

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των 

ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 

νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης 

αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα (οι οποίες αποτελούν κατά 

κανόνα αναπόσπαστο µέρος των δραστηριοτήτων της µητρικής), µετατρέπονται στο νόµισµα 

λειτουργίας µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών, ενώ 

τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, 
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συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρµογών της εύλογης αξίας, που 

προκύπτουν κατά την ενοποίηση, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
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3.5 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως 

τους ή στις ∆ίκαιες αξίες όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης, µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των 

παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 

των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου 

και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

 

Κτίρια 30-65 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 6 έτη 

Αυτοκίνητα 5-10 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός  5-20 έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο 

στα αποτελέσµατα. 

 

Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι 

επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

 

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του 
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προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

 

 

3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώµατα χρήσης 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 

 

Υπεραξία: Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού 

και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η 

εταιρεία κατά την ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την 

απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εµφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι 

ίσο µε το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα 

στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας 

εταιρείας . 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές 

λόγω µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν 

µείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 36. 

 

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας στα 

ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της 

απόκτησης, αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης 

ως κέρδος (, οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον επανυπολογισµό. 

 

∆ικαίωµα Χρήσης Ενσώµατων Στοιχείων: ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων στοιχείων 

που παραχωρούνται στα πλαίσια συµβάσεων κατασκευής έργων (αντισταθµιστικά οφέλη) 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους, εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης τους, 

µείον τις αποσβέσεις.  
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3.7 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία 

τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής 

πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της 

Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του 

στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου 

ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 

 

3.8 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. 

 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά 

µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την 
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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 στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Στον Ισολογισµό του Οµίλου οι συναλλαγές και η αποτίµηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων 

απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µε τίτλο 

«Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

  

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά 

από το κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

 

Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε 

λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να 

τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 

Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες. 

 

 

iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω. 
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Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές 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. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν 

αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 

που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πώληση το στοιχείο. Οι 

επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη 

συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για 

τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι 

επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 

µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές 

που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 

µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην 

εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την 

περίοδο που προκύπτουν. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 

ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση 

ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν 

ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων 

η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 

τους. 
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Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 

αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης 

αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια 

κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα.  

 

 

3.9 Αποθέµατα  

 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης 

στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα 

πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέµατα που θεωρούνται πεπαλαιωµένα και 

πιθανόν να µην µπορούν να πωληθούν. 

 

3.10 Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού 

επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη 

αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το 

στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των 

µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό 

αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές 

αποµείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα.  

 

 

3.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
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Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της 

αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων. 

 

 

3.12 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς 

πώληση 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που ο Όµιλος σκοπεύει να 

πουλήσει εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως “κρατούµενα προς πώληση”.  

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” αποτιµώνται στη 

χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως 

κρατούµενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το 

κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση  και επανεκτίµηση των “κρατουµένων προς 

πώληση” περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, 

αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

 

Ο Όµιλος δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς 

πώληση. 

 

 

 

 

3.13 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί 

ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος 

αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 
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αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και 

απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του 

φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που 

αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα 

φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των 

φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

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 στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 

λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε 

συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε 

ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία 

του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των 

προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της 

ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την 
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περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι 

πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που 

επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, 

όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική 

αλλαγή στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του 

σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 

 

 

3.14 Παροχές στο προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές 

λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευµένες. Η εταιρεία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα 

παροχών προς του εργαζοµένους της. Το µόνο πρόγραµµα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο 

παρελθόν είναι η συµβατική υποχρέωση ( µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν2112/20) για 

παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρεία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί 

απαραίτητα βάση αναλογιστικής µελέτης.  

 

 

3.16 Προβλέψεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και 

η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται 

προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι 

πιθανή. 
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3.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία ετοίµων προϊόντων, 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 και ετοίµων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίµων 

προϊόντων 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 την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η 

λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία 

των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της 

αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα 

είσπραξής τους. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά 

το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

 

3.18 ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Αγοράς µετοχών. 

 

Στις 15 Μαίου 2002 έλαβε χώρα Γενική Συνέλευση της Εταιρείας µε θέµα την αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών, όπου και εγκρίθηκε 

η διάθεση µετοχών στα µέλη του ∆.Σ, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, το Γενικό ∆ιευθυντή και το 

προσωπικό της Εταιρείας. Μέχρι τις 31.12.2004 είχαν εκδοθεί 568.600 µετοχές αξίας € 0,30 η 

κάθε µία (224.600 µετοχές εκδοθείσες το 2004 και 344.000 µετοχές εκδοθείσες το 2003).  
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Σύµφωνα µε την παράγραφο 58  του ∆ΠΧΠ 2 αναφέρεται το εξής “Για υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από πληρωµές βασιζόµενες σε µετοχικούς τίτλους, οι οποίες υφίστανται κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η εταιρείες πρέπει να εφαρµόσουν το 

∆ΠΧΠ 2 αναδροµικά. Για τις υποχρεώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να αναφερθούν οι αναµορφωµένες 

συγκρίσιµες πληροφορίες, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία µια εταιρεία δεν είναι 

υποχρεωµένη να παραθέσει αναµορφωµένες πληροφορίες όταν οι εν λόγω υποχρεώσεις έχουν 

προκύψει πριν τις 7 Νοεµβρίου 2002’’. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω λοιπόν η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 2. 

 

 

3.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 

 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από 

την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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4. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

 

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στους παρακάτω επιχειρηµατικούς τοµείς : 

1/1 - 31/3/2005             

  
Εµπορία 

καταναλωτικών 
αγαθών 

Εµπορία 
µοτοσικλετών και 
συναφών ειδών 

Εµπορία 
τροφίµων και 
συναφών ειδών 

Λοιπά 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Σύνολο 

             
Έσοδα  9.082.552 720.120 2.450.676- 1.046.952 (862.855) 12.437.445 

Κόστος πωλήσεων (7.902.011) (391.049) (2.101.141) (665.311) 862.855 (10.196.657) 

Μικτός κέρδος 1.180.541 329.071 349.535 381.641 0 2.240.788 

Άλλα έσοδα 
εκµεταλλεύσεως   138.895 240 - 388 (8.600) 130.923 

Έξοδα διοικήσεως (317.430) (81.705) (176.047) (80.018) 8.600 (646.600) 

Έξοδα έρευνας 0 0 0 (26.990)   (26.990) 

Έξοδα διαθέσεως (724.013) (113.472) (113.649) (99.202)   (1.050.335) 

Κέρδος 
εκµεταλλεύσεως 277.993 134.135 59.839 175.819 0 647.786 

Έσοδα 
χρηµατοοικονοµικά 167.204 0 0 0   167.204 

Κόστος 
χρηµατοοικονοµικό  (169.333) (35.733) (3.678) (22.481)   (231.224) 

Κέρδη προ φόρων 275.864 98.402 56.161 153.338 0 583.766 

Φόρος εισοδήµατος (93.384) (48.034) (17.972) (50.243)   (209.633) 

Καθαρό κέρδος 182.480 50.368 38.190 103.095 0 374.133 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας           (103.336) 

Καθαρό κέρδος 
χρήσεως  182.480 50.368 38.190 103.095 0 270.797 

 

 

∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 

 

Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα.  Οι περιοχές 

δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι η Ελλάδα χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες.  

Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: 

  1/1 - 31/3/2005 1/1 - 31/12/2004 

Ελλάδα 11.048.935 52.100.892 

Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 817.399 6.199.491 

Άλλες χώρες 571.111 2.989.568 

Σύνολο 12.437.445 61.289.952 
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5. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

5.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια  αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (01/01/2004) 

στο (fair value), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1. Ως «δίκαιη αξία»  θεωρείται η εύλογη αξία 

του παγίου εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε µετά 

από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών. Η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα 

επανεκτιµά την παραπάνω κατηγορία παγίων της. Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

προσδιορίστηκε η ωφέλιµη ζωή τους και η υπολειµµατική αξία τους και σύµφωνα µε αυτά θα 

διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις. 

 

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων 

του ενεργητικού έναντι δανεισµού. 

  
  

Οικόπεδα   Κτίρια 
Μηχ/κός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα & 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
Μικτή Λογιστική 
αξία 

769.920 2.507.311 12.860 809.231 1.543.744 5.643.066 

Συσσωρευµένη 
απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

0 (17.837) (640) (153.671) (317.614) (489.762) 

Λογιστική αξία 
την 1 Ιανουαρίου 
2004 

769.920 2.489.474 12.221 655.560 1.226.130 5.153.304 

Μικτή Λογιστική 
αξία 

769.920 2.783.466 36.433 1.128.290 2.499.346 7.217.454 

Συσσωρευµένη 
απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

0 (176.464) (15.778) (250.966) (687.574) (1.130.782) 

Λογιστική αξία 
την 31 
∆εκεµβρίου 2004 

769.920 2.607.002 20.654 877.324 1.811.773 6.086.672 

Μικτή Λογιστική 
αξία 

769.920 2.797.901 36.433 1.128.342 2.583.334 7.315.929 

Συσσωρευµένη 
απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

0 (191.417) (17.023) (279.427) (768.110) (1.255.977) 

Λογιστική αξία 
την 31 Μαρτίου 
2005 

769.920 2.606.483 19.410 848.915 1.815.224 6.059.952 
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  Οικόπεδα   Κτίρια 
Μηχ/κός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα & 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
              
Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004 

769.920 2.489.474 12.221 655.560 1.226.130 5.153.304 

              
Προσθήκες 0 190.082 23.572 362.409 691.544 1.267.607 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 (50.249) 0 (50.249) 
Αποσβέσεις 0 (162.751) (15.139) (98.073) (411.999) (687.962) 
Μεταφορές 0 90.198 0 7.677 306.098 403.972 
Επανεκτίµηση ακινήτου 0 0 0 0 0 0 
Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2004 

769.920 2.607.002 20.654 877.324 1.811.773 6.086.672 

              
Προσθήκες από απόκτηση 
θυγατρικών εταιρειών 

0 0 0 0 0 0 

Προσθήκες 0 14.435 0 52 83.987 98.475 
Πωλήσεις - Μειώσεις - - 0 0 - 0 
Αποσβέσεις 0 (14.953) (1.245) (28.461) (80.536) (125.195) 
Μεταφορές - - 0 0 - 0 
Καθαρές συναλλαγµατικές 
∆ιαφορές 

0 0 0 0 0 0 

Λογιστική αξία την 31 
Μαρτίου 2005 

769.920 2.606.483 19.410 848.915 1.815.224 6.059.952 

 
  

Οικόπεδα  Κτίρια Μεταφορικά µέσα 
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
Μικτή Λογιστική αξία 769.920 2.303.020 381.923 932.002 4.386.865 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

  (7.393) (84.668) (224.109) (316.170) 

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004 

769.920 2.295.627 297.255 707.894 4.070.695 

Μικτή Λογιστική αξία 769.920 2.446.712 604.396 1.651.576 5.472.603 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

0 (52.190) (124.902) (402.815) (579.907) 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2004 

769.920 2.394.522 479.494 1.248.761 4.892.697 

Μικτή Λογιστική αξία 769.920 2.454.933 604.396 1.651.776 5.481.024 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

0 (62.725) (140.264) (449.307) (652.295) 

Λογιστική αξία την 31 
Μαρτίου 2005 

769.920 2.392.208 464.132 1.202.469 4.828.729 
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  Οικόπεδα  Κτίρια 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
            
Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004 

769.920 2.295.627 297.255 707.894 4.070.695 

            
Προσθήκες - 108.672 266.943 538.986 914.601 
Πωλήσεις - Μειώσεις -   (50.249)   (50.249) 
Αποσβέσεις/αναπροσαρµογές 
αποσβέσεων 

- (44.797) (40.234) (178.706) (263.737) 

Μεταφορές - 35.020 5.779 180.588 221.387 
Επανεκτίµηση κτιρίου -       0 
Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2004 

769.920 2.394.522 479.494 1.248.761 4.892.697 

            
Προσθήκες από απόκτηση 
θυγατρικών εταιρειών 

-       0 

Προσθήκες - 8.221- 0 200 8.421 
Πωλήσεις - Μειώσεις -       0 
Αποσβέσεις - (10.535) (15.362) (46.492) (72.389) 
Μεταφορές -       0 
Καθαρές συναλλαγµατικές 
∆ιαφορές 

-       0 

Λογιστική αξία την 31 
Μαρτίου 2005 

769.920 2.392.208 464.132 1.202.469 4.828.729 

 

 

 

5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
  

SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ GOODWILL Σύνολο 
            

Μικτή Λογιστική αξία 621.647  50.597 89.704 0  761.949 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

(255.393) (15.179) (28.046) -  (298.618) 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 
2004 

366.255  35.418 61.658 0  463.331 

Μικτή Λογιστική αξία 496.121  92.888 419.418 450.990  1.459.417 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

(87.913) (27.263) (51.456) -  (166.632) 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2004 

408.208  65.625 367.962 450.990  1.292.786 

Μικτή Λογιστική αξία 500.911  92.888 496.278 450.990  1.541.067 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

(122.125) (33.724) (72.139) 0  (227.988) 

Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 
2005 

378.787  59.164 424.139 450.990  1.313.080 
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  SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ GOODWILL Σύνολο 

            
Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004 

366.255 35.418 61.658  0  463.331 

            

Προσθήκες (320.543) 42.290 329.714  249.390  300.851 

Πωλήσεις - Μειώσεις - - -  -  - 

Αποσβέσεις 159.218 (12.083) (23.410) -  123.725 

Μεταφορές 203.278 - -  201.600  404.878 

      

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2004 

408.208 65.625 367.962  450.990  1.292.786 

            
      

Προσθήκες 4.790 - 76.860  -  81.650 

Πωλήσεις - Μειώσεις - - -  -  - 

Αποσβέσεις (34.211) (6.461) (20.684) 0  (61.356) 

Μεταφορές - - -  -  - 

      

Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 
2005 

378.787 59.164 424.139  450.990  1.313.080 

 
Η υπεραξία προέκυψε από την απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Α.Ε» , «UNIKID A.E» και «ΝΤΙΟΝΙΚ OFFICE DEPOT A.E» από τις εταιρείες ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε και 

ATCOM A.E αντίστοιχα. 

 

5.3 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 2.006.469   2.006.469  

Μείον : αποµειώσεις 0 0 (354.053 ) (354.053 ) 

Σύνολο 0 0 1.652.416   1.652.416  

Συµµετοχές σε συνδεµένες  επιχειρήσεις 203.189 203.189 181.139   181.139  

Μείον : αποµειώσεις (17.579) (17.579) (17.579 ) (17.579 ) 

Σύνολο 185.610 185.610 163.560   163.560  

Γενικό Σύνολο  185.610 185.610 1.815.976 1.815.976 
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5.4 Αναβαλλόµενος φόρος 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ     

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

  Απαίτηση  Υποχρέωση  Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση  
Υποχρέωση 

Απαίτη
ση 

 
Υποχρέ
ωση 

Μη Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία                 

Ενσώµατες 
Ακινητοποιήσεις - Άυλα 
στοιχεία 

121.254 821.171 117.855 792.760 74.858 731.672 70.237 710.402 

Συµµετοχές σε 
θυγατρικές και συγγενείς 0 0 0 0         

Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία     0 0         

Αποθέµατα 11.200 0 0 0 11.200       
Λοιπά κυκλοφοριακά 
στοιχεία 49.944 0 71.665 0 49.944   71.665   

Αποθεµατικά 0   0 0         
Αποφορολόγηση 
αποθεµατικών 0 5.637 0 5.637   5.107   5.107 

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις     0 0         

Παροχές σε 
Εργαζοµένους 71.003 0 70.963 0 40.551   40.511   

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις     0 0         

Προβλέψεις 0 0 0 0         
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 0 0 0 26.526       26.526 

      0 0         

Συµψηφισµός 253.401 826.808 260.484 824.923 176.553 736.778 182.413 742.035 

                  

Σύνολο   573.407   564.439   560.225   559.622 

 

 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται ο Όµιλος είναι για το 2005 ίσος µε 32%. 

 

Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα 

όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι 

αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
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5.5 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004   31/3/2005 31/12/2004 

            

∆οσµένες Εγγυήσεις 58.869  58.584   39.730  39.445 

Σύνολο λοιπών 
µακροπρόθεσµων 
απαιτήσεων 

58.869  58.584   39.730  39.445 

 

 

 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν µετά το τέλος της 

επόµενης χρήσης. 

 

 

5.6 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

 1. Εµπορεύµατα 10.456.813  10.317.369  7.384.947   7.224.015  
 2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελη-
Υποπροιοντα & Υπολειµµατα   56.166    56.166  

 4. Πρώτες & βοηθητ. ύλες 14.038  17.651    0  
5. Προκαταβολες για αγορες 
αποθεµατων 1.084.538  495.275  811.771   250.121  

Σύνολο 11.555.389  10.886.460  8.196.718   7.530.301  
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5.7 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

          

Πελάτες 12.005.630 10.291.224 8.900.172  7.709.476 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 870.600 6.700 864.920  0 

Επιταγές Εισπρακτέες  16.981.187 21.646.918 17.805.732  22.051.617 

Μείον:  αποµείωση (510.556) (513.024) (396.828) (396.828) 

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 29.346.862 31.431.818 27.173.996  29.364.264 

 

 

 

5.8 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

          

Χρεώστες διάφοροι 2.569.355 2.011.447 1.712.249  1.288.469 

Eλληνικό ∆ηµόσιο 471.081 479.963 326.260  326.260 
Λογαριασµοί διαχειρίσεως 
προκαταβολών και πιστώσεων 4.208 10.985 2.255  7.482 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 3.044.644 2.502.395 2.040.764  1.622.211 

 

 

 
5.9 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 

 

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

εξής: 
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  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

          

Έξοδα εποµένων χρήσεων   282.810 70.438 45 22.626 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 14.700 175.464 0 160.764 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί  559.837 499.738 420.437 379.738 

  857.347 745.640 420.482 563.128 

 

5.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

          

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 223.849 264.346 99.425 187.568 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
καταθέσεις 1.050.413 292.121 827.102 190.843 

Σύνολο 1.274.261 556.468 926.528 378.411 

 

 

5.11 Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

 Αριθµός µετοχών   Κοινές µετοχές Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2004 15.590.000   15.590.000 15.590.000 

Έκδοση Νέων Μετοχών 2.756.934   2.756.934 2.756.934 

          

Υπόλοιπα 31/12/2004 18.346.934   18.346.934 18.346.934 

          

          

Υπόλοιπα 31/3/2005 18.346.934   18.346.934 18.346.934 

 

 

Η µετοχή της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών  
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Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου προέκυψε από την έκδοση µετοχών έναντι 

µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας.  

 

ii) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 

 

Η ανάλυση των αποθεµατικών εύλογης αξίας όσον αφορά τον Όµιλο έχει ως ακολούθως: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Επανεκτίµηση Παγίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 0 

Επανεκτίµηση 2003 1.182.614 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 1.182.614  

∆ιόρθωση αναβαλλόµενης φορολογίας 54.582 

    

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 1.237.196  

    

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 1.237.196  

    

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2005 1.237.196  

 

Το παραπάνω αποθεµατικό προέρχεται στο σύνολο του από την µητρική εταιρεία του οµίλου. 

  

 

iii) Λοιπά Αποθεµατικά 

 

Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Τακτικό 

αποθεµατικό Λοιπά αποθεµατικά Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 
235.523 566.839 802.363 

        

Προσαρµογές στα ∆ΠΧΠΑ   (5.777) (5.777) 
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Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 µετά 
τις προσαρµογές 

235.523 561.062 796.586 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 101.039 117.542 218.580 

        

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
336.562 678.604 1.015.166 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης - 0 0 

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2005 
336.562 678.604 1.015.166 

 

 

Τα ειδικά και έκτακτα αποθεµατικά είναι πλήρως φορολογηµένα και ελεύθερα στις διανοµή 

κατόπιν σχετικής απόφασης στις ΓΣ. 

 

5.12 Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 
Βραχυπρόθεσµα 
δάνεια 21.771.930 21.653.967 16.884.480 16.819.384 

          

Σύνολο δανείων 21.771.930 21.653.967 16.884.480 16.819.384 

 
 
 
 

 

5.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

          

Πρόβλεψη 
αποζηµείωσης 
προσωπικού λόγω 
εξόδου από την 
υπηρεσία 

221.885 221.885 126.722 126.722 

          

Σύνολο 221.885 221.885 126.722 126.722 
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Η πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού επανεξετάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

  31/3/2005 31/12/2004 

Προεξοφλητικό επιτόκιο   4,5% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών   4,0% 

Πληθωρισµός   2,5% 

 

 

 

 

5.14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου 

και της Εταιρίας έχει ως εξής: 

 

 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

          

Προµηθευτές 10.064.843 10.385.267 8.116.500 8.619.086 

Γραµµάτια Πληρωτέα 46.543 49.645 0 0 

Επιταγές Πληρωτέες 4.175.534 4.688.205 4.508.268 5.159.437 

Προκαταβολές πελατών 664.172 295.827 481.015 231.814 

          

Σύνολο 14.951.092 15.418.944 13.105.783 14.010.337 

 

 

 

 

5.15 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
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Η διαφορά µεταξύ του φόρου, επί των κερδών προ φόρων του Οµίλου, διαφέρει από το 

θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, 

επί των κερδών των ενοποιηµένων εταιρειών. Η διαφορά αυτή παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

          
Έξοδο φόρου που αναλογεί 
στην περίοδο 179.021 833.295 87.673 582.617 

Υποχρεώσεις από Φόρους  1.105.618 543.444 716.475 389.628 

Σύνολο 1.284.638 1.376.740 804.148 972.245 

 

 

5.16 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

          

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 118.434 218.959 60.818  112.015 

Μερίσµατα πληρωτέα 85.108 99.696 71.408  85.996 

Πιστωτές διάφοροι  233.547 222.131 97.655  96.155 

Έσοδα επόµενης περιόδου 0 0 0  0 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 9.991 16.942 9.857  16.808 

Λοιπές υποχρεώσεις 119.118 0 119.118  0 

Σύνολο 566.198 557.728 358.857  310.974 

 

 

5.17 Κόστος πωληθέντων 

 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    
1/1 - 

31/3/2005 
1/1 - 

31/3/2004 
1/1 - 

31/3/2005 
1/1 - 

31/3/2004 
Κόστος αποθεµάτων 
αναγνωριζόµενο ως έξοδο   10.081.491 8.980.736 7.869.049 6.500.512 

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού   69.423 53.160 4.558   
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Aµοιβές και έξοδα τρίτων   10.916 15.450 176   

Παροχές τρίτων   3.311 3.487 561   

Φόροι τέλη   151 134 62   

∆ιάφορα έξοδα   67 21.593 46   

Tόκοι και συναφή έσοδα           

Αποσβέσεις παγίων   7.759 7.323 752   

Προβλέψεις   31.178 0 35.000   

Ιδιοπαραγωγή   (7.639) (29.887) (8.194) (3.375) 

            

            

    10.196.657 9.051.997 7.902.011 6.497.137 

 

 

5.18 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης/Ερευνών 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙOIKΗΣΗΣ 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1 - 31/3/2005 1/1 - 31/3/2004 1/1 - 31/3/2005 1/1 - 31/3/2004 

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 319.519 271.302 168.659 129.156 

Aµοιβές και έξοδα τρίτων 102.679 35.753 44.447 12.785 

Παροχές τρίτων 48.224 68.371 14.895 12.588 

Φόροι τέλη 8.048 9.657 6.205 6.927 

∆ιάφορα έξοδα 82.093 91.656 40.345 26.125 

Tόκοι και συναφή έσοδα 0 0     

Αποσβέσεις παγίων 67.218 123.104 31.582 112.198 

Προβλέψεις 0 18.364   19.264 

Έκτακτα έξοδα 18.818 18.832 11.297 5.057 

Έκτακτες ζηµιές 0 0     

Σύνολο 646.600 637.039 317.430 324.100 

 

 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   1/1 - 31/3/2005 1/1 - 31/3/2004 1/1 - 31/3/2005 1/1 - 31/3/2004 
Aµοιβές και έξοδα 
προσωπικού   524.284 412.983 379.760 229.611 
Aµοιβές και έξοδα 
τρίτων   97.494 48.321 77.420 16.947 

Παροχές τρίτων   193.817 126.282 125.514 47.356 

Φόροι τέλη   24.433 12.553 20.193 6.927 

∆ιάφορα έξοδα   121.001 208.715 65.315 74.355 
Tόκοι και συναφή 
έσοδα   0 0     

Αποσβέσεις παγίων   89.307 125.432 55.811 107.798 



 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο  
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 

42

Προβλέψεις   0 19.264   19.264 

Σύνολο   1.050.335 953.550 724.013 502.258 

 

ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΑΣ 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   1/1 - 31/3/2005 1/1 - 31/3/2004 1/1 - 31/3/2005 1/1 - 31/3/2004 
Aµοιβές και έξοδα 
προσωπικού   0 0     
Aµοιβές και έξοδα 
τρίτων   10.848 0     

Παροχές τρίτων   469 0     

Φόροι τέλη   16 0     

Αποσβέσεις παγίων   15.658 0     

Σύνολο   26.990 0 0 0 

 

 

 

5.19 Λοιπά έσοδα  

 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης για το α’ τρίµηνο του 2005 και 2004 έχουν ως εξής: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 

1/1 - 
31/3/2005 

1/1 - 
31/3/2004 1/1 - 31/3/2005 1/1 - 31/3/2004 

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 
πωλήσεων 50.937 17.171 50.937 17.171 

Έσοδα παρεποµένων ασχολιών     8.600 15.150 
Έκτακτα έξοδα - έσοδα από 
προβλέψεις 79.986 9.483 79.358 2.140 

          

Σύνολο 130.923 26.654 138.895 34.460 

 

 

 

5.20 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1 - 31/3/2005 1/1 - 
31/3/2004 

1/1 - 
31/3/2005 1/1 - 31/3/2004 

Έσοδα  από:         

-Τόκοι πελατών 167.204 29.256 167.204 29.256 

  167.204 29.256 167.204 29.256 
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Έξοδα τόκων από:         

 -Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα 231.224 227.120 169.333 157.827 

  231.224 227.120 169.333 157.827 

 

 

 

5.21 Φόρος εισοδήµατος 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/3/2004 31/3/2005 31/3/2004 

          

Φόρος χρήσης (179.021) (224.152) (87.673) (119.457) 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων 
χρήσεων (16.537)       

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος 
φόροι (5.107)   (5.107)   

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 6.5) (8.968) 29.791 (604) 31.863 

Σύνολο (209.633) (194.360) (93.384) (87.594) 

          

          

Κέρδη προ φόρων 583.766 510.868 275.864 211.739 

Συντελεστής Φόρου 35,91% 38,05% 32% 35% 

Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου 209.633 194.360 88.277 74.109 

          

Προσαρµογές για µεταβολή στον συντελεστή φόρου - - - - 

          

Προσαρµογές για εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία         

 - Αναβαλλόµενη φορολογία χρήσης (8.968) 29.791 (604) 31.863 

  0       

  0     - 

Λοιπές προσαρµογές (Αφορολόγητα αποθεµατικά - 
λοιπές φορολογικές ελαφρύνσεις/επιβαρύνσεις) (388.654) (418.512) (186.164) (193.565) 

 - ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου (16.537) 0 0   

 - Λοιποί µη ενωσµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος 
φόροι (5.107) 0 5.107 0 

          

Πραγµατική ∆απάνη Φόρου (209.633) (194.360) (93.384) (87.594) 
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5.22 Κέρδη ανά µετοχή 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2005 31/3/2004 31/3/2005 31/3/2004 

          
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της 
µητρικής 270.797 204.572 182.480 124.145 

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 18.346.934 15.590.000 18.346.934 15.590.000 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,01 0,01 0,01  0,01 
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5.23 Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆ΠΧΠ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1-Ιαν-2004 31-∆εκ-2004 31-Μαρ-
2004 1-Ιαν-2004 31-∆εκ-2004 31-Μαρ-2004 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί σύµφωνα 
µε το ΕΓΛΣ 12.289.966 12.467.934  12.177.991 11.027.142 12.837.503 11.368.447 

              

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης             

              

Μεταφορά τόκων εισπρακτέων από απαιτήσεις σε έσοδα εποµένων χρήσεων (301.282) (223.954) (272.927) -301.282 -223.954 -272.927 

Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε εύλογες αξίες 1.819.406 1.819.406  1.819.406 1.819.406 1.819.406 1.819.406 

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής παγίων Ν 2065 0 (95.518) 0   -95.518   

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώµατες 
ακινητοποιήσεις (151.366) (654.167) (301.300) -135.243 -646.843 -280.704 

Επίδραση από την αλλαγή των αποσβέσεων των ενσώµατων και αύλων παγίων 638.045 1.001.349  687.901 473.951 825.535 500.022 

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους από την 
Γ.Σ. 885.104 0  885.104 433.850   433.850 

Προτεινόµενα µερίσµατα και αµοιβές µελών ∆.Σ 0 922.673  0   758.673   

Μερίσµατα τα οποία σύµφωνα µε προηγούµενες λογιστικές αρχές είχαν ωφελήσει τα 
ίδια κεφάλαια (272.701) 0  0       

Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού  λόγω συνταξιοδότησης (187.378) (223.921) (187.378) -124.824 -126.722 -124.824 

Αντιλογισµός αποµείωσης θυγατρικής 0 354.053  0       
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Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων (280.712) (510.556) (319.242) -189.986 -396.828 -228.515 

Αποµείωση αξίας επένδυσης σε συνδεµένες επιχειρήσεις (371.632) (371.632) (371.632) -371.632 -371.632 -371.632 

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικών (5.585) (5.057) (5.585) -5.585 -5.107 -5.585 

Μεταφορά πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα 54.285 82.934  54.285 19.865 82.894 19.865 

Αλλαγή δικαιωµάτων µιεοψηφίας 0 0  0       

Υπόλοιπο κερδών βάση προηγουµένων λογιστικών αρχών 0 0  460.847       

Φόρος εισοδήµατος Ιανουαρίου 2004 απορροφουµένων εταιρειών 0 0  (4.817)       

∆ιαφορά πώλησης παγίων 0 (5.314) 0   2.544   

∆ιαγραφή εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων 0 (48.154) 0       

Αναβαλλόµενη φορολογία από εγγραφές που έχουν επηρεάσει τα ίδια κεφάλαια (655.679) (557.346) (625.887) -613.156 -554.515 -581.293 

Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου 0 0  (224.152)     -119.457 

Σύνολο προσαρµογών 1.170.504 1.484.797  1.594.622 1.005.364 1.067.933 788.205 

              

Επενδεδυµένα κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 13.460.470 13.952.732  13.772.613 12.032.507 13.905.436 12.156.652 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1-Ιαν-
2004 31-∆εκ-2004 31-Μαρ-2004 1-Ιαν-

2004 31-∆εκ-2004 31-Μαρ-2004 

Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ   2.790.243 621.573   2.012.751 341.305 

              

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης             

              

Μεταφορά τόκων εισπρακτέων από εµπορικούς χρεώστες στα αποτελέσµατα   77.328 28.355   77.328 28.355  

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώµατες ακινητοποιήσεις   (514.516) (149.934)   (506.110) (145.461) 

Επίδραση στις αποσβέσεις χρήσης των ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων του 
ενεργητικού, από την διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης και της αποσβεστέας αξίας   304.030 49.857   297.323 26.070  

Πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού   (36.542) 0   (7.202)   

Μεταφορά συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα   28.649 0   28.609   

∆ιαφορά από πώληση παγίων   (5.313) 0   2.544   

Πρόβλεψη Επισφαλειών   (168.846) (38.529)   (154.116) (38.529) 

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας   65.449 29.791   35.031 31.863  

∆ιαγραφή εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων   (39.161) 0       
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Φόρος εισοδήµατος χρήσης-διαφορές φορολογικού ελέγχου-λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο 
λειτουργικό κόστος φόροι   (990.774) 0   (718.150)   

∆ικαιώµατα µειοψηφίας στα αποτελέσµατα   (344.202) (111.937)       

Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου   0 (224.152)     (119.457) 

Αποτελέσµατα µηνός Ιανουαρίου αποροφούµενων εταιρειών   0 (452)       

Σύνολο προσαρµογών   (1.623.899) (417.001)   (944.742) (217.159) 

              

Αποτελέσµατα, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  µετά φόρων   1.166.344 204.572   1.068.009,15 124.145,40  
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Σηµαντικότερες επισηµάνσεις από την µετατροπή της εταιρείας στα ∆ΠΧΠ.  

 

(1) – Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων παγίων στοιχείων του ενεργητικού 

την 31η Μαρτίου 2005 

Το οικόπεδο, το κτίριο αποτιµήθηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1/1/2004) στην 

δίκαιη αξία (fair value), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1. Ως «δίκαιη αξία»  θεωρείται η 

εύλογη αξία  κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε µετά από 

µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών. 

 

Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού  αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης 

τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των παγίων αυτών 

επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή µείον την υπολλειµατική αξίας τους.  

 

 

(2) – Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους από 

την Γ.Σ. 

 

Σε αντίθεση µε τις προηγούµενα ισχύουσες λογιστικές αρχές, τα πληρωτέα µερίσµατα 

αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της προτεινόµενης διανοµής του 

∆.Σ. από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

 

 

 

(3) – Γενικές Προβλέψεις (επισφαλών απαιτήσεων κλπ) 

 

Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης διενεργήθηκαν σωρευτικά προβλέψεις  σε θυγατρικές εταιρείες 

του Οµίλου και τις µητρικής σε βάρος των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων. Οι προβλέψεις 

στηρίχθηκαν στα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονοµικών 

καταστάσεων (όπως δηµοσιεύθηκαν σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης). 
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5.24 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

    ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2004 

    ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

31/12/2004 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM 
ΑΦΟΙ 

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ 

            

ΝΤΙΟΝΙΚ   1.921.648 524.193 3.300 2.449.141 

            

ATCOM         0 

          0 

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 

        0 

          0 

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ         0 

            

            

Α
Π
Α
ΙΤΗ

ΣΗ
 

ΣΥΝΟΛΑ 0 1.921.648 524.193 3.300 2.449.141 

 

 

 

 

    ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2004 

    ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

31/12/2004 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM 
ΑΦΟΙ 

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ 

            

ΝΤΙΟΝΙΚ   1.564.601 529.166 6.000 2.099.767 

          0 

ATCOM 31.530       31.530 

          0 

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ         0 

          0 

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ         0 

          0 

Π
Ω
Λ
Η
ΤΗ
Σ 

ΣΥΝΟΛΑ 31.530 1.564.601 529.166 6.000 2.131.296 
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    ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/3/2005   

    ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ   

  31/3/2005 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM 
ΑΦΟΙ 

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ 

              

ΝΤΙΟΝΙΚ 
  1.660.614 709.317 7.430 2.377.360 

          0 

ATCOM         0 

          0 

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ

        0 

          0 

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ   436     436 

          0 

ΣΥΝΟΛΑ 0 1.661.049 709.317 7.430 2.377.796 

Α
Π
Α
ΙΤΗ

ΣΗ
 

           

 

    ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/3/2005   

    ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ   

  31/3/2005 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM 
ΑΦΟΙ 

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ 

              

ΝΤΙΟΝΙΚ   624.452 44.120 1.500 670.072 

          0 

ATCOM 192.572       192.572 

          0 

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 211       211 

          0 

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ         0 

          0 

ΣΥΝΟΛΑ 192.783 624.452 44.120 1.500 862.855 

Π
Ω
Λ
Η
ΤΗ
Σ 

            

 

 

 

Οι παραπάνω συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαληφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία 

του Οµίλου. 
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5.25 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

 

 

 


