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Oι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-30 συντάχθηκαν 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εγκριθεί  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. την 14/02/2008 και τελούν υπό την έγκριση 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιγίνιο Πιερίας, 14 Φεβρουαρίου 2008 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

OLE TJELDFLAAT 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ 
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.E.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

 

 

Ποσά σε Ευρώ Σηµειώσεις 31.12.2007 31.12.2006 

                  

Κύκλος εργασιών    9.052.553,84   7.887.858,27 

Κόστος πωλήσεων 5  -8.520.129,11  -7.412.379,90 

Μικτό κέρδος  532.424,73 475.478,37 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 6 8.576,22 0,00 

Έξοδα διοίκησης 5 -322.854,65 -331.074,24 

Έξοδα διάθεσης 5 -318.432,69 -308.799,86 

Λειτουργικά Κέρδη / Ζηµία  -100.286,39 -164.395,73 

Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα  14.135,44 12.653,02 

Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα  -386.899,94 -363.324,63 

Ζηµία προ φόρων  -473.050,89 -515.067,34 

Φόρος εισοδήµατος  7 -119.286,45 -90.864,25 

Καθαρή Ζηµία περιόδου  -592.337,34 -605.931,60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7-30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.E.Ε. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

 

 
 

Ποσά σε Ευρώ Σηµειώσεις 31.12.2007 31.12.2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Πάγιο Ενεργητικό    

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 8 6.398.845,44 7.328.161,93 

Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 9 2.639,45 2.994,34 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  27.520,38 23.871,09 

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού  6.429.005,27 7.355.027,36 

    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αποθέµατα 10 1.504.586,52 1.587.222,58 

Απαιτήσεις 11 1.088.900,94 887.344,16 

∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 12 488.794,31 548.056,81 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  3.082.281,77 3.022.623,55 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

κατεχόµενα για πώληση 
   

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

κατεχόµενα για πώληση 
13 160.656,95 0,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  9.671.943,99 10.377.650,91 

    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 14 5.800.000,00 5.800.000,00 

Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο  -2.413.871,00 -1.821.533,66 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαιών  3.386.129,00 3.978.466,34 

    

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση  7 413.480,59 294.194,14 

∆άνεια 16 1.437.361,83 2.161.820,48 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  15 37.893,00 33.893,00 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  1.888.735,42 2.489.907,62 

    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές 17 3.381.306,65 2.746.406,16 

Μακροπροθ. υποχρεώσεις πληρ.στην εποµ.χρήση 16 711.421,60 1.001.016,24 

Υποχρεώσεις από φόρους και ασφαλιστ. οργανισµ.  116.542,52 44.920,95 

Άλλες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 18 187.808,80 116.933,60 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  4.397.079,57 3.909.276,95 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  9.671.943,99 10.377.650,91 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7-30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.E.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
 

 

 

Ποσά σε Ευρώ 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπόλοιπο 

ζηµιών εις νέο 
Σύνολο 

    

    

Κατά την 01.01.2006 5.800.000,00 -1.215.602,06 4.584.397,94 

Ζηµία χρήσεως  -605.931,60 -605.931,60 

Κατά την 31.12.2006 5.800.000,00 -1.821.533,66 3.978.466,34 

 

Κατά την 01.01.2007 5.800.000,00 -1.821.533,66 3.978.466,34 

Ζηµία χρήσεως  -592.337,34 -592.337,34 

Κατά την 31.12.2007 5.800.000,00 -2.413.871,00 3.386.129,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7-30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.E.Ε  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

     

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες   

Ζηµία προ φόρων -473.050,89 -515.067,34 

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις  880.667,62 918.573,02 

Προβλέψεις -151.781,56 5.000,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 386.899,94 363.324,63 

Έκτακτα κέρδη -8.576,22 0,00 

Εσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες -14.135,44 -12.653,02 

Σύνολο εισροών λειτουργικών δραστηριοτήτων προ µεταβολών 
στο κεφάλαιο κίνησης 

620.023,45 759.177,29 

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
  

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 82.636,06 -30.773,73 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -49.424,51 18.856,76 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών 777.397,26 -20.025,43 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -386.899,94 -363.324,63 

Σύνολο εισροών / (εκροών ) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) 
1.043.732,32 363.910,26 

   

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -144.343,87 -30.902,00 

Έσοδα πωλήσεως παγίων 18.487,40 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 14.135,44 12.653,02 

Σύνολο εισροών / (εκροών ) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) 
-111.721,03 -18.248,98 

   

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 0,00 1.409.730,00 

Αποπληρωµές δανείων -991.273,79 -1.571.134,07 

Σύνολο εισροών / (εκροών ) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 
-991.273,79 -161.404,07 

   

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου: (α)+(β)+(γ) 
-59.262,50 184.257,21 

   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 548.056,81 363.799,59 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 488.794,31 548.056,81 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7-30 αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



  7

 

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS  Α.B.E.Ε  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η Εταιρεία ELOPAK PLASTIC SYSTEMS  ΕΛΛΑΣ Α.B.E.Ε. (στο εξής η Εταιρεία) 

ιδρύθηκε  τον Οκτώβριο του 2002, έχει ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52804/58/Β//02/004 και  η έδρα της 
Εταιρείας βρίσκεται στο Αιγίνιο της Πιερίας. 
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία πλαστικών φιαλών και πωµάτων. 
 

Η Εταιρεία για τη χρήση 2007 απασχόλησε 18 άτοµα, ενώ για την χρήση 2006 απασχόλησε 19 

άτοµα. 

  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται  από την ELOPAK AG   που έχει έδρα 

το Όσλο της Νορβηγίας  και κατέχει το 50% των µετοχών της Εταιρείας. Επίσης ενοποιούνται 
µε την µέθοδο της καθαρής θέσης από την Εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΕΒΕ που κατέχει το 49% 

των µετοχών της. To υπολειπόµενο 1% του µετοχικού κεφαλαίου κατέχεται από την οικογένεια  

ΠΑΪΡΗ.  

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

www.pairis.gr, της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ  ΑΕΒΕ.   

 

 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

 

Βάση αποτίµησης 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές του 

ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων Ενεργητικού και 
Παθητικού (διαθέσιµα, χρεόγραφα κ.α).  

 

Ισοτιµία λειτουργική και αναφοράς 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της 
Εταιρείας. Όλη η οικονοµική πληροφόρηση παρουσιάζεται σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά.  

 

Χρήση κρίσεων και εκτιµήσεων 
 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων επιβάλουν τη διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, 
να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή των αρχών, καθώς και των 

αναφερόµενων ποσών ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις.  
 

Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι 
αναθεωρήσεις στις λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που 

πραγµατοποιήθηκαν, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο ή στην περίοδο 

αναθεώρησης και τις επόµενες περιόδους, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα και τις 
µελλοντικές περιόδους.  
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.E.Ε  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

3. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά 

για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1
η
 Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα και παρατίθενται 

παρακάτω: 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 

 

∗∗∗∗∆ΠΧΠ 7 - Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών Μέσων – Συµπληρωµατική 

τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: 

Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 
Το ∆ΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συµφέροντα σε 
θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη και κοινοπραξίες, κ.λπ.) και δεν έχουν καµία επίπτωση ούτε 
στην κατηγοριοποίηση ούτε στην αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων της 
Εταιρείας ή γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τη φορολογία, τους προµηθευτές και τους 
λοιπούς πιστωτές. Οι πρόνοιες των προτύπων έχουν εφαρµοστεί στην σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων.  
 

∆ιερµηνείες  υποχρεωτικές για το 2007 

 

∗∗∗∗∆ΕΕΧΠ 7 – Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του ∆ΛΠ29 

Αυτή η ∆ιερµηνεία καθοδηγεί σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 29 σε περίοδο 

υπερπληθωρισµού. Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας, δεδοµένου ότι η Εταιρεία δεν λειτουργεί σε υπερπληθωριστική οικονοµία.  

∗∗∗∗∆ΕΕΧΠ 8 – Πεδίο Εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 

Αυτή η ∆ιερµηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχιών τίτλων. 
Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
∗∗∗∗∆ΕΕΧΠ 9 – Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων 

Η ∆ιερµηνεία αυτή αξιολογεί εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει να διαχωριστεί από τη 

σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως µεµονωµένο παράγωγο όταν η 

οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στην σύµβαση. Η διερµηνεία αυτή 

δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  

∗∗∗∗∆ΕΕΧΠ 10 – Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και Αποµείωση 

Η ∆ιερµηνεία αυτή απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε ενδιάµεση 

περίοδο (υπεραξία, επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και σε 
συµµετοχικούς τίτλους). Η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2008 

 

∗∗∗∗∆ΠΧΠ 8 - Λειτουργικοί Τοµείς ∆ραστηριοτήτων 

Αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονται και παρουσιάζονται 
µε βάση της ανάλυσης απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8, οι τοµείς αποτελούν 
συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας τα οποία εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της, και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Το ∆ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν 

µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009 και η Εταιρεία θα εκτιµήσει την επίδραση του προτύπου στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.E.Ε  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

3. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ – ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

∗∗∗∗∆ΛΠ 23- Κόστος ∆ανεισµού 

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 

2009. Η κύρια διαφορά µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση επιλογής 
αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία του 

ενεργητικού, για τα οποία χρειάζεται σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν 

να λειτουργήσουν ή να πουληθούν. Η Εταιρεία είναι στην διαδικασία εκτίµησης του προτύπου 

αυτού στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

∆ιερµηνείες  υποχρεωτικές µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2008 

 

∗∗∗∗∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών  

Η ∆ιερµηνεία αυτή διασαφηνίζει τον χειρισµό σύµφωνα µε τον οποίο οι εργαζόµενοι µιας 
θυγατρικής λαµβάνουν µετοχές της µητρικής Εταιρείας. Η διερµηνεία αυτή έχει εφαρµογή από 

1
η
 Μαρτίου 2007 και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∗∗∗∗∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 

Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την  1
η
 

Ιανουαρίου 2008. Αναφέρεται σε εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η 

διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∗∗∗∗∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται µετά την 1
η
 Ιουλίου 2008. ∆ιασαφηνίζει τις εταιρείες που 

χορηγούν επιβραβεύσεις σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία αυτή δεν 

έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∗∗∗∗∆ΕΕΧΠ 14 – ∆ΛΠ 19 Παροχές στο προσωπικό 

Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2008. Παρέχει µια πιο ξεκάθαρη 

ερµηνεία σε περίπτωση πλεονάσµατος σε πρόγραµµα παροχών προς το προσωπικό. Η 

διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια προγράµµατα 

παροχών προς τους εργαζοµένους. 
 

Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών 

των νέων προτύπων και διερµηνειών είναι ότι δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, είτε διότι δεν είναι σχετικά µε την λειτουργία της 
Εταιρείας, είτε διότι αφορούν µόνο επιπλέον παροχή πληροφόρησης. 
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.E.Ε  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.     

 

Αναγνώριση εσόδου 
 

Τα έσοδα λογιστικοποιούνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου 

ανταλλάγµατος που προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Ποσά 

εισπραχθέντα για λογαριασµό τρίτων, Φ.Π.Α. και άλλοι φόροι εξαιρούνται των εσόδων. 

 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε 
σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της 
 

Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευµένα, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται 
λαµβάνοντας υπόψη το εναποµένον κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο. 

 

Τα έσοδα από µερίσµατα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα τη στιγµή που θεµελιώνεται το 

δικαίωµα πληρωµής τους στους µετόχους. 
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.E.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

Φορολογία     
 

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους, περιλαµβάνει τους τρέχοντες φόρους εισοδήµατος 
καθώς και τους αναβαλλόµενους φόρους  
 

Τρέχων φόρος είναι το ποσό των πληρωτέων φόρων εισοδήµατος που υπολογίζεται στο 

φορολογητέο κέρδος µίας περιόδου. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό κέρδος, 
όπως αυτό εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, καθώς δεν περιλαµβάνει ποσά εσόδων 

και εξόδων που φορολογούνται ή εκπίπτονται σε άλλες χρήσεις ή δεν είναι φορολογικά 

αναγνωρίσιµα. Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας υπολογίζονται σύµφωνα 

µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν για κάθε 
οικονοµικό έτος. 
 

Αναβαλλόµενος φόρος είναι το ποσό του φόρου εισοδήµατος που θα καταβληθεί ή είναι 
απαιτητό σε µελλοντικές περιόδους και αφορά φορολογητέες ή εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές. Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ισολογισµού. Οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις υπολογίζονται στις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις υπολογίζονται πάνω σε εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες. 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.     

Η Εταιρεία καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για όλες τις φορολογητέες 
προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς 
και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, εκτός εάν η Εταιρεία, είναι σε θέση να ελέγξει το χρονικό 

σηµείο της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς και αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν 

θα αναστραφεί στο προβλεπόµενο µέλλον. 
 

Η αξία της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού 

και µειώνεται κατά το ποσό το οποίο δεν είναι πλέον πιθανό να ανακτηθεί, λόγω ανεπαρκών 

φορολογητέων κερδών.  
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αποτιµώνται µε φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η 

απαίτηση ή η υποχρέωση. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος περιλαµβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία της χρήσης, µε εξαίρεση 

τις περιπτώσεις που ο φόρος αφορά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί απ’ ευθείας στα ίδια 

κεφάλαια στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο, οπότε και χρεώνεται ή πιστώνεται στα ίδια 

κεφάλαια. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις συµψηφίζονται στο βαθµό που 

επιτρέπεται να συµψηφίζονται τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, ή όταν 
αφορούν φόρους εισοδήµατος που έχουν καταλογισθεί από την ίδια φορολογική αρχή, και η 

Εταιρεία προτίθεται να τις συµψηφίσει. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

Ενσώµατα πάγια 

 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης µείον συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης.  Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει και τις δαπάνες που 

σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισµού. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων, ή όταν 
κριθεί πιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως 
θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία,µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά 

αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την 

προϋπόθεση ότι το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και 
συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση  Αποτελεσµάτων όταν πραγµατοποιείται. 
∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και αναβάθµιση του λογισµικού 

κεφαλαιοποιούνται. Ο τόκος του δανεισµού που έχει συναφθεί για τη χρηµατοδότηση της 
κατασκευής ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, κεφαλαιοποιείται για το χρονικό διάστηµα που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής των συγκεκριµένων ενσωµάτων 
ακινητοποιήσεων µέχρι την έναρξη λειτουργίας τους. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισµού 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός εµφανίζονται στην αξία κόστους, µειωµένη µε τις σωρευµένες 
αποσβέσεις και τις σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης 
αντικατοπτρίζει την αναµενόµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, 

εκτός από τα γήπεδα-οικόπεδα και τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση που δεν αποσβένονται. 
Σύµφωνα µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης, τα αποτελέσµατα επιβαρύνονται µε ένα σταθερό 

ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των συγκεκριµένων παγίων.     
Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων παγίου ενεργητικού είναι ως εξής: 
 

- Κτίρια  33 έτη 

- Μεταφορικά Μέσα 7 έτη 

- Μηχανήµατα 10 έτη 

- Καλούπια 3 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 6  –  9 έτη 

- Λογισµικό έως 3 έτη 

 

Το κέρδος ή ζηµία που απορρέει από την εκποίηση ή τη διαγραφή ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

προσδιορίζεται ως η διαφορά της αξίας πώλησης ή εκποίησης του παγίου και της καθαρής 
λογιστικής αξίας του παγίου και καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο 

κατά την διάρκεια των περιόδων που απαιτούνται για να εξαντικρυσθούν µε τα ανάλογα 

συσχετιζόµενα έξοδα και παρουσιάζονται αφαιρετικά από αυτά. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα και εξοπλισµό µειώνουν 
την αξία των παγίων που επιχορηγούν και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια 

των αναµενόµενων ωφέλιµων ζωών των παγίων αυτών. 
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4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία όπως λογισµικά προγράµµατα, σήµατα και τίτλοι αποτιµούνται 
αρχικώς στο κόστος και  αποσβένονται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. 
 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 

Ως χρηµατοδοτική µίσθωση χαρακτηρίζεται η µίσθωση που µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. 

Λειτουργική µίσθωση είναι µία µίσθωση που δεν είναι χρηµατοδοτική. 

 

Η Εταιρεία ως εκµισθωτής  
 

Ο εκµισθωτής εµφανίζει στον Ισολογισµό του ως απαίτηση το ποσό της επένδυσης στα 

περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό χρηµατοδοτική µίσθωση. Η αναγνώριση του 

χρηµατοοικονοµικού εσόδου στις χρήσεις θα γίνεται µε  τρόπο έτσι ώστε να αντανακλά µία 

σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής επένδυσης του εκµισθωτή στη χρηµατοδοτική 

µίσθωση.  

 

Τα έσοδα της µίσθωσης από λειτουργικές µισθώσεις θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε 
την ευθεία µέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη συστηµατική 

µέθοδος είναι πιο αντιπροσωπευτική του ρυθµού µείωσης του οφέλους που αποφέρει η χρήση 

του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Η Εταιρεία ως µισθωτής 
 

Κατά την έναρξη της µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής αναγνωρίζει τα πάγια που αποκτά µε  
τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία του, µε την χαµηλότερη µεταξύ της 
εύλογης αξίας του παγίου, ή της παρούσας αξίας των µισθωµάτων που πρέπει να καταβληθούν, 
καθώς και τα πληρωτέα µισθώµατα ως υποχρεώσεις στον ισολογισµό του µε την παρούσα αξία 

τους. Τόσο τα περιουσιακά στοιχεία όσο και η υποχρέωση των µελλοντικών µισθωµάτων 
αναγνωρίζονται στον ισολογισµό στα ίδια ποσά, εκτός από οποιοδήποτε αρχικά άµεσα κόστη 

του µισθωτή που προστίθενται στο ποσό που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο.  

 

Για τις λειτουργικές µισθώσεις, οι πληρωµές µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο µε βάση 

τη σταθερή µέθοδο σύµφωνα µε τη διάρκεια της µίσθωσης.  
 

Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί µια λειτουργική 

µίσθωση κατανέµονται και αυτά µε τη σταθερή µέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής 
µίσθωσης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας  
 

Η Εταιρεία, εκτιµά σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, αν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη 

αποµείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη, η Εταιρεία εκτιµά το 

ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου ώστε να προσδιορίσει την ζηµία µε την οποία θα 

πρέπει να επιβαρυνθεί. Αν δεν µπορεί να προσδιοριστεί το ανακτήσιµο ποσό του παγίου, η 

Εταιρεία προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό για τη µονάδα ταµειακών ροών στην οποία ανήκει 
το περιουσιακό στοιχείο. 

 

Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας 
λόγω χρήσης. Η αξία λόγω χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών, που αναµένονται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου και από τη διάθεση του κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του. Κατά τον 

προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία χρησιµοποιεί 
µεταξύ των άλλων και ένα προ φόρου επιτόκιο προεξόφλησης που αντανακλά τις τρέχουσες 
αγοραίες εκτιµήσεις της διαχρονικής αξίας του χρήµατος και τους κινδύνους που είναι συναφείς 
µε το περιουσιακό στοιχείο. Το επιτόκιο προεξόφλησης δεν περιλαµβάνει κινδύνους για τους 
οποίους οι µελλοντικές ταµειακές ροές έχουν προσαρµοστεί. 
 

Όταν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία 

του, η λογιστική αξία του στοιχείου αυτού µειώνεται στην ανακτήσιµη αξία του (ζηµία 

αποµείωσης). Μία ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων αµέσως, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε 
αναπροσαρµοσµένη αξία, οπότε και αντιµετωπίζεται ως µείωση της αναπροσαρµοσµένης αξίας 
του. 

 

Σε περίπτωση που η ζηµία αποµείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου θα αυξηθεί στο ανακτήσιµο ποσό του. Η αυξηµένη λογιστική αξία δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τη λογιστική αξία, που θα είχε προσδιορισθεί (καθαρή από απόσβεση) αν δεν είχε 
καταχωρηθεί ζηµία αποµείωσης στο περιουσιακό στοιχείο, σε προηγούµενα έτη. Μία 

αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αναγνωρίζεται άµεσα ως έσοδο  στην κατάσταση 

λογαριασµού των αποτελεσµάτων χρήσης, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε 
αναπροσαρµοσµένη αξία, οπότε θα αντιµετωπίζεται ως µία αύξηση αναπροσαρµογής.      
 

Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδο του από την υπηρεσία 

 
Οι εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποχώρησης του προσωπικού από την 

υπηρεσία, εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες.  Οι εισφορές σε κρατικά 

προγράµµατα ή οργανισµούς συνταξιοδότησης αντιµετωπίζονται όπως οι εισφορές σε 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, όπου οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους 
οργανισµούς αυτούς είναι ίσες µε αυτές που προκύπτουν από τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών αποχώρησης κατά την έξοδο από την υπηρεσία.  
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4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις στους 
συνταξιοδοτηθέντες ή απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών 

αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον  τρόπο 

αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 

H Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί αναλογιστική µελέτη σε ετήσια βάση, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του ∆ΛΠ 19, αλλά επιβαρύνει το αποτέλεσµα κάθε χρήσης προσεγγιστικά, βάσει 
της αρχικής αναλογιστικής µελέτης που πραγµατοποιήθηκε για τις χρήσεις 2004-2005, καθώς 
εκτιµά ότι το ύψος αυτής δεν είναι σηµαντικό 

 

 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µόνο όταν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ της Εταιρείας και των κατόχων του µέσου, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι οικονοµικές καταστάσεις αντανακλούν τα συµβόλαια και τις συναλλαγές που έχει 
συνάψει η Εταιρεία. 

 

Κόστος δανεισµού 

Τα κόστη αναδοχής, τα νοµικά και τα λοιπά άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται, σχετικά µε 
την έκδοση δανείων, αναµορφώνουν το ποσό των δανείων και καταχωρούνται στα 

Αποτελέσµατα µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της σύµβασης 
του δανείου. Τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή 

τους.  

∆άνεια 

 
Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία προσαρµόζεται µε 
τα κόστη που αφορούν άµεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι 
ζηµίες, από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο ή έξοδο, µέσω της 
διαδικασίας της απόσβεσης µε το πραγµατικό επιτόκιο 
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4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

Αποθέµατα 

 
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά 

τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος 
ολοκλήρωσης και το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η 

πώληση.   

Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο FIFO και περιλαµβάνει τις δαπάνες 
απόκτησης, παραγωγής και µεταφοράς τους. 
 

Εµπορικές Απαιτήσεις 
 

Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες εµφανίζονται αρχικά στον Ισολογισµό στην 

εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος  χρησιµοποιώντας 
το πραγµατικό επιτόκιο (effective interest rate), µείον την πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας 
τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος µίας απαίτησης υπερβαίνει την 

παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στην 

παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του προεξοφλώντας την µε το αποτελεσµατικό αρχικό 

επιτόκιο.  Η πρόβλεψη για µη ανακτήσιµα ποσά καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης όταν 
υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι έχει επέλθει µείωση της αξίας της απαίτησης.  
 

∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα 

 

Τα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  περιλαµβάνουν µετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο 

καθώς και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας (µέχρι 3 µήνες) οι οποίες είναι 
άµεσα µετατρέψιµες και έχουν ασήµαντο κίνδυνο να µεταβληθεί η αξία τους. 
 

Υποχρεώσεις 
 

Οι υποχρεώσεις αρχικά εµφανίζονται στον ισολογισµό στην εύλογη αξία και µετέπειτα 

αποτιµούνται στην αναπόσβεστη αξία τους χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 

επιτοκίου. 
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4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

Προβλέψεις 

 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει τρέχουσες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα 

παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανόν να απαιτηθεί η εκκαθάρισή τους. Οι προβλέψεις 
υπολογίζονται µε βάση την εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας για την δαπάνη που 

απαιτείται να εκκαθαριστεί η υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού και 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται. 
 

∆ιαχείριση και παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές 
σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη 

προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 

ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.   
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του γκρουπ , η 

οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και 
κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την 

διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου 

και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 

(α) Κίνδυνος αγοράς 
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στην παραγωγή και εµπορία πλαστικών φιαλών 

και πωµάτων για ένα συγκεκριµένο πελάτη. Η ύπαρξη µόνο ενός πελάτη δηµιουργεί 
κίνδυνους, αλλά η ∆ιοίκηση  εκτιµά ότι αυτή τη στιγµή η Εταιρεία δεν διατρέχει σηµαντικό 

κίνδυνο, λόγω του µεγέθους και της αξιοπιστίας του πελάτης της, καθώς και την µέχρι τώρα 

συνεργασίας τους. 
 

 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων της Εταιρείας γίνονται σε ένα πελάτη µε αξιολογηµένο 

ιστορικό πιστώσεων και ισχυρή κεφαλαιακή δοµή και επίσης η είσπραξη των απαιτήσεων από 

τον πελάτη αυτόν γίνεται µέσω factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής και συνεπώς µειώνει τον 

πιστωτικό κίνδυνο.  

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των 

εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων.     
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4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

δ) Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων 
 

Τα έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας επηρεάζονται σε µικρό βαθµό από µεταβολές 
στις τιµές των επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιµα προς επένδυση εξαρτώνται κυρίως από 

τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός έχουν ιστορικά χαµηλή µεταβλητότητα και αφετέρου η 

προβλεπόµενη µεταβλητότητα της αγοράς για µελλοντικές χρήσεις παραµένει επίσης ιδιαίτερα 

χαµηλή.  

 

Τα δάνεια της Εταιρείας ανέρχονται κατά την 31.12.2007 σε Ευρώ 923.261,27  µε επιτόκιο 

Euribor πλέον 2% πλέον 0,6% Ν 128/75 Ο επιτοκιακός κίνδυνος από ληφθέντα δάνεια 

αξιολογείται να είναι σηµαντικός δεδοµένου ότι η Εταιρεία έχει σηµαντικό δανεισµό όµως 
λόγω της ιστορικά χαµηλής µεταβλητότητας των επιτοκίων του Ευρώ και αφού η 

προβλεπόµενη µεταβλητότητα της αγοράς για µελλοντικές χρήσεις παραµένει χαµηλή δεν 

αναµένεται οι µεταβολές του να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 
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5. ΕΞΟ∆Α 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

     

 Κόστος Πωλήσεων 

Κόστος Πρώτων και 
βοηθητικώνΥλών  

 

6.301.351,85 

 

5.284.216,02 

Αµοιβές Προσωπικού 358.083,87 332.870,95 

Αποσβέσεις παγίων 843.671,86 884.126,49 

Αµοιβές και παροχές τρίτων 840.285,87 810.595,69 

Λοιπά έξοδα 176.735,66 100.570,39 

Σύνολο 8.520.129,11 7.412.379,90 

   

 Έξοδα ∆ιοίκησης 

Αµοιβές Προσωπικού 209.885,18 217.390,49 

Αµοιβές και παροχές τρίτων 57.820,18 60.446,26 

Αποσβέσεις παγίων 23.528,72 21.973,45 

Λοιπά έξοδα 31.620,57 31.264,04 

   

Σύνολο 322.854,65 331.074,24 

 

   

 

 

Έξοδα ∆ιάθεσης 

Αµοιβές Προσωπικού 35.907,56 28.105,30 

Αµοιβές και παροχές τρίτων 40.131,67 36.475,97 

Αποσβέσεις παγίων 13.467,04 12.473,08 

Λοιπά έξοδα 228.926,42 231.745,51 

   

Σύνολο 318.432,69 308.799,86 

 

 

 

 

 

6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

  
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για τη χρήση 2007 αφορούσαν το κέρδος που προέκυψε από 

την πώληση αυτοκινήτου Jeep της Εταιρείας. 
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7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

Τρέχων φόρος 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος -119.286,45 -90.864,25 

Φόρος εισοδήµατος χρήσεως -119.286,45 -90.864,25 

 

 

Η συµφωνία µεταξύ του ισχύοντος και του πραγµατικού φορολογικού συντελεστή έχει ως εξής: 
 

 

 31.12.2007 31.12.2006 

Ζηµίες προ φόρων -473.050,89  -515.067,34   

Φόρος που αναλογεί στο φορολογικό 

συντελεστή 25% (2006 29%) 

 

118.262,72 
 

 

149.369,53 
 

Μη αναγνώριση φορολογικής Ζηµίας  
 

-118.262,72 
 

 

-149.369,53 
 

Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου από µη 

εκπιπτόµενες δαπάνες  
 

-119.286,45 

 

 

 

-90.864,25 
 

Φορολογικά έσοδα/έξοδα και πραγµατικός 
φορολογικός συντελεστής χρήσεως 

 

-119.286,45 
 

 

-90.864,25 
 

 

 

 

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού της  χρήσης, η Εταιρεία είχε 
αχρησιµοποίητες µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες ύψους Ευρώ 3.648 χιλ περίπου,  

διαθέσιµες για συµψηφισµό έναντι µελλοντικών φορολογητέων κερδών. Σύµφωνα µε τον 

φορολογικό νόµο οι σχετικές ζηµίες δύναται να µεταφερθούν στο µέλλον για πέντε 
συνεχόµενες χρήσεις. Η Εταιρεία ακολουθώντας συντηρητική πολιτική  δεν αναγνώρισε, για 

τις ανωτέρω ζηµίες, σχετική απαίτηση από αναβαλλόµενη φορολογία, διότι η πραγµατοποίηση 

αντίστοιχων φορολογικών κερδών, κατά την επόµενη πενταετία, δεν είναι βέβαιη. 
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7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  
 

 

Οι αναγνωρισθείσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
  

 

 

 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις για την Εταιρεία αναφέρονται στην Σηµείωση 21 «Ενδεχόµενες 
Υποχρεώσεις».  

Ποσά σε Ευρώ 
Αναµορφώσεις 

εξόδων Leasing 

 ∆ιαφορά 

Αποσβέσεων   

Αναγνώριση 

Πρόβλεψης 

αποζηµίωσης 

προσωπικού 

Αναµορφώσεις 

άυλων 

στοιχείων 

ενεργητικού 

Σύνολο 

Κατά την 

01.01.2006 

 

122.834,71 

 

74.382,58 

 

-7.223,25 

 

13.335,85 

 

203.329,89 

Επίδραση στα 

αποτελέσµατα 

περιόδου 

 

98.005,41 

 

 

 

-16.765,07 

 

 

 

-1.250,00 

 

 

 

10.873,91 

 
90.864,25 

Κατά την 

31.12.2006 

 

220.840,12 

 

57.617,51 

 

-8.473,25 

 

24.209,76 

 

294.194,14 

Επίδραση στα 

αποτελέσµατα 

περιόδου 

 

112.360,13 

 

 

 

-15.564,74 

 

 

 

-1.000,00 

 

 

 

23.491,06 

 
119.286,45 

Κατά την 

31.12.2007 

 

333.200,25 

 

42.052,77 

 

-9.473,25 

 

47.700,82 

 

413.480,59 
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8. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

Γήπεδα Κτίρια  Μηχανήµατα  Έπιπλα 

Ακινητ/σεις 

υπό εκτέλεση 

 & 

Οικόπεδα &  &   &   &  

Ποσά σε. Ευρώ  

Τεχνικά 

έργα 

Λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 
Μεταφορικά    

µέσα 

Λοιπός 

εξοπλισµός 

Προκαταβολ

ές 
Σύνολο 

Κόστος        

Κατά την 
01.01.2006 128.811,15 2.290.479,45 8.005.214,72 179.887,00 136.929,46 181.327,88 10.922.649,66 
Αγορές – 

προσθήκες 0,00 0,00 18.266,59 0,00 3.157,40 0,00 21.423,99 

Πωλήσεις – 

αποσύρσεις 0,00 0,00 -4.412,06 0,00 0,00 0,00 -4.412,06 

Είσπραξη 

επιχορηγήσεων 
και λοιπές 
τακτοποιήσεις 0,00 0,00 -1.409.730,00 0,00 0,00 -57.834,15 -1.467.564,15 

Κατά την 

31.12.2006 128.811,15 2.290.479,45 6.609.339,25 179.887,00 140.086,86 123.493,73 9.472.097,44 

Αγορές – 

προσθήκες 0,00 74.701,23 45.422,20 20.840,34 3.380,10 0,00 144.343,87 

Πωλήσεις – 

αποσύρσεις 0,00 0,00 0,00 -85.477,34 0,00 0,00 -85.477,34 

Είσπραξη 

επιχορηγήσεων 
και λοιπές 
τακτοποιήσεις 0,00 16.315,45 -363.683,00 0,00 0,00 -16.315,45 0,00 

Κατά την 

31.12.2007 128.811,15 2.381.496,13 6.291.078,45 115.250,00 143.466,96 107.178,28 9.167.280,97 

        

Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

Κατά την 
01.01.2006 0,00 142.499,02 961.824,04 103.833,34 24.467,47 0,00 1.232.623,87 
Αποσβέσεις 
περιόδου 0,00 65.818,81 787.224,97 45.560,70 12.707,16 0,00 911.311,64 

Πωλήσεις – 

αποσύρσεις 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κατά την 

31.12.2006 0,00 208.317,83 1.749.049,01 149.394,04 37.174,63 0,00 2.143.935,51 

Αποσβέσεις 
περιόδου 0,00 69.933,47 756.244,68 26.281,85 27.852,73 0,00 880.312,73 

Πωλήσεις – 

αποσύρσεις 0,00 0,00 0,00 -52.786,66 0,00 0,00 -52.786,66 

Μεταφορές 0,00 0,00 -203.026,05 -23.005,68 23.005,68 0,00 -203.026,05 

Κατά την 

31.12.2007 0,00 278.251,30 2.302.267,64 99.883,55 88.033,04 0,00 2.768.435,53 

        

Αναπόσβεστη 

αξία        

Κατά την 
31.12.2006 128.811,15 2.082.161,62 4.860.290,24 30.492,96 102.912,23 123.493,73 7.328.161,93 

Κατά την 
31.12.2007 128.811,15 2.103.244,83 3.988.810,81 15.366,45 55.433,92 107.178,28 6.398.845,44 
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9. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ποσά σε Ευρώ 

Λογισµικά 

προγράµµατα  

Κόστος 

Κατά την 01.01.06 20.282,60 

Αγορές – προσθήκες 3.500,00 

Πωλήσεις - αποσύρσεις 0,00 

Κατά την 31.12.2006 23.782,60 

Αγορές – προσθήκες 0,00 

Πωλήσεις - αποσύρσεις 0,00 

Κατά την 31.12.2007 23.782,60 

  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

 

Κατά την 01.01.06                                     13.526,88 

Αποσβέσεις περιόδου 7.261,38 

Πωλήσεις - αποσύρσεις 0,00 

Κατά την 31.12.2006 20.788,26 

Αποσβέσεις περιόδου 354,89 

Πωλήσεις - αποσύρσεις 0,00 

Κατά την 31.12.2007 21.143,15 

  

Αναπόσβεστη αξία  

Κατά την 31.12.2006 2.994,34 

Κατά την 31.12.2007 2.639,45 

 

 

 

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

Εµπορεύµατα 297.495,36 347.069,50 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 198.543,87 326.911,08 

Πρώτες  & Βοηθητικές ύλες 655.522,74 426.488,17 

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 353.024,55 486.753,83 

Σύνολο 1.504.586,52 1.587.222,58 
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11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ  31.12.2007 31.12.2006 

Πελάτες  912.835,46 779.761,73 

ΦΠΑ χρεωστικός, χρεώστες διάφοροι και 
προκαταβολές  

0,00 76.299,99 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 176.065,48 31.282,44 

Σύνολο 1.088.900,94 887.344,16 

 

 

 

12. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

 

 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο καθώς και τραπεζικές καταθέσεις. Τα 

διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

Τράπεζες  

488.572,66 
 

547.047,29 

Ταµείο 
 

221,65 
 

1.009,52 

Σύνολο 
 

488.794,31 

 

548.056,81 

 
 

Τα διαθέσιµα στις Τράπεζες αποτελούν κυρίως καταθέσεις σε λογαριασµούς όψεως. 
 

13. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗ 

 

Σύµφωνα µε το πρακτικό υπ’ αρίθµ.82 της 3 ∆εκεµβρίου 2007, αποφασίστηκε η πώληση στην 

Vivartia των καλουπιών που είχε προµηθευτεί η Εταιρεία για την παραγωγή γάλακτος εβαπορέ, 
αναπόσβεστης αξίας έως την 31/12/2007 Ευρώ 160.656,95 έναντι τιµήµατος Ευρώ 398.305,00 

λόγω µη συνέχισης της παραγωγής του γάλακτος εβαπορέ.  
Η πώληση πραγµατοποιήθηκε αρχές Φεβρουαρίου 2008, από την οποία προέκυψε κέρδος αξίας 
Ευρώ 245.650. 

Η Εταιρεία είχε επιχορηγηθεί για την εν λόγω επένδυση από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας µε το ποσό των Ευρώ 109.104,90. Έχει ήδη γίνει γνωστοποίηση στην Περιφέρεια 

για την συγκεκριµένη πώληση. Υπάρχει πιθανότητα να επιστραφεί µέρος της επιχορήγησης 
(περίπου τα 3/5 αυτής Ευρώ 65.500), εάν δεν γίνει αντικατάσταση των πωληθέντων παγίων µε 
άλλα πάγια µέχρι τα τέλη Ιούλιου του 2008.  

Επίσης, θα πρέπει να επιστραφεί ο ΦΠΑ από την αγορά του καλουπιού παραγωγής πώµατος 
εβαπορέ, το οποίο είχε αγοραστεί από την Καλουποτεχνική Χρήστου ΟΕ στις 29/8/2005 και 
πωλήθηκε στις 1/2/2008. Η αξία του ΦΠΑ που θα πρέπει να επιστραφεί ανέρχεται σε 
Ευρώ15.200,00. 
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14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 

Το εγκεκριµένο και καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 58.000 

κοινές πλήρως εξοφληµένες ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 100 η κάθε µία. Το 

σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε Ευρώ 5.800.000. 

  

Κατά την διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου δεν σηµειώθηκε καµία µεταβολή στο 

µετοχικό κεφάλαιο ή στην διαφορά υπέρ το άρτιο. 

 

 

15 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν την πρόβλεψη για αποζηµίωση του 

προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2007.  

H Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί αναλογιστική µελέτη σε ετήσια βάση, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του ∆ΛΠ 19, αλλά επιβαρύνει το αποτέλεσµα κάθε χρήσης προσεγγιστικά, βάσει της 
αρχικής αναλογιστικής µελέτης που πραγµατοποιήθηκε για τις χρήσεις 2004-2005, καθώς 
εκτιµά ότι το ύψος αυτής δεν είναι σηµαντικό 

 

16. ∆ΑΝΕΙΑ 

 
Τα  τραπεζικά δάνεια  και οι υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης της 
Εταιρείας αναλύονται : 
 

Ποσά σε Ευρώ Σηµ. 31.12.2007 31.12.2006 

ΕΤΕ ∆άνειο #105/186358-41 € 800.000,00  304.143,97 442.919,09 

ΕΤΕ ∆άνειο #105/717238-98 € 150.000,00  46.875,00 84.375,00 

ΕΤΕ ∆άνειο #105/409737-8   € 778.240,00  572.242,30 691.500,13 

Υποσύνολο τραπεζικών δανείων  923.261,27 1.218.794,22

 

Leasing Πειραιώς Αρ.Συµβ. 0355/05   € 1.078.760 
 95.945,74 468.421,74 

 

Leasing ΕΤΕ Αρ.Συµβ. 080-47151520 € 1.060.000 

  

284.064,41 

 

433.617,90 

 

Leasing ΕFG Αρ.Συµβ.05185-010001,2,3 €1.410.000 

  

832.077,31 

 

976.737,25 
 

Leasing TRUCK Αρ.Συµβ.  5582/2003  € 115.250 
 

13.434,70 39.054,99 
 

 Leasing Jeep Αρ.Συµβ.  721-4298  € 64.637 
 

0,00 26.210,62 

Υποσύνολο υποχρεώσεων από 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

 

   19 
1.225.522,16 1.944.042,50 

Γενικό Σύνολο  2.148.783,43 3.162.836,72 
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16. ∆ΑΝΕΙΑ – ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  
 

Ο διαχωρισµός των ανωτέρω υποχρεώσεων από δάνεια και χρηµατοδοτικές µισθώσεις  σε 
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες έχει ως εξής :   
 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

Υποχρεώσεις πληρωτέες εντός ενός έτους 711.421,60 1.001.016,24 
Υποχρεώσεις πληρωτέες από 2 έως και 5 έτη 1.437.361,83 1.886.682,29 
Υποχρεώσεις πληρωτέες µετά από 5  έτη 0,00 275.138,19 

Σύνολο  2.148.783,43 3.162.836,72 

 

Το µέσο επιτόκιο των δανείων  είναι euribor τριµήνου πλέον περιθώριο 2% πλέον  0,6% Ν 

128/75  

 

 

 

 

Η αποπληρωµή µόνο των τραπεζικών δανείων έχει ως εξής : 
 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

Εντός ενός έτους 309.457,98 304.170,15 

Μετά από 2 έως και 5 έτη 613.803,29 878.594,85 

Μετά από 5 έτη 0,00 36.029,22 

Σύνολο 923.261,27 1.218.794,22 

 

Η αντίστοιχη αποπληρωµή των υποχρεώσεων από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης παρουσιάζεται 
στην Σηµείωση 19 κατωτέρω. 

 

 

 

17. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 

Στο κονδύλι «Προµηθευτές», στις 31.12.07 περιέχονται υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές 
εµπορευµάτων ύψους Ευρώ 1.867.302,67 (ποσό Ευρώ 1.604.715,16 στην χρήση 31.12.06), προς 
τους προµηθευτές ανταλλακτικών, διαφόρων αναλωσίµων και ειδών συσκευασίας Ευρώ 

792.955,18 (Ευρώ 452.718,09 στην χρήση 31.12.06) και προς τους προµηθευτές πρώτων υλών 

Ευρώ 721.048,80 (Ευρώ 688.972,91 στην χρήση 31.12.06). 
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18. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 88.963,09 89.282,59 

∆ιαφόρους πιστωτές 98.845,71 27.651,01 

   

Σύνολο 187.808,80 116.933,60 

 

 
Για την χρήση 2007, τα έξοδα χρήσης δουλευµένα περιλαµβάνουν προµήθειες τρίτων 

δουλευµένες Ευρώ 59.602,03, ρεύµα παραγωγής Ευρώ 26.912,04 και λοιπά δουλευµένα έξοδα 

Ευρώ 2.449,02. 

Για την χρήση 2006, τα έξοδα χρήσης δουλευµένα περιλαµβάνουν προµήθειες τρίτων 

δουλευµένες Ευρώ 52.317,50, ρεύµα παραγωγής Ευρώ 12.000 και ασφάλιστρα δουλευµένα 

Ευρώ 20.000 περίπου.  

Στους πιστωτές διάφορους της χρήσης 2007 περιλαµβάνονται κυρίως: το υπόλοιπο  της 
µεταφορικής εταιρείας  MDM ΕΠΕ Ευρώ 41.353,20, τον µηχανικό κο Ελευθερoχωρινό Ηλία 

Ευρώ 19.745,00, την Ενωµένη Ψυκτική ΑΕ Ευρώ 9.528,56, και τις αποδοχές προσωπικού 

πληρωτέες Ευρώ16.931,54. 

Στους πιστωτές διάφορους της χρήσης 2006 περιλαµβάνονται κυρίως το υπόλοιπο  της 
εταιρείας  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΕ Ευρώ 6.786,02 και τις αποδοχές προσωπικού 

πληρωτέες Ευρώ12.267,69. 
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19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 

 

Ποσά σε Ευρώ  

Ελάχιστες πληρωµές 
µισθωµάτων  

Παρούσα αξία των 
ελαχίστων πληρωµών 

µισθωµάτων 

  31.12.2007  31.12.2006  31.12.2007  31.12.2006 

 

Ποσά πληρωτέα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις:          

         

Εντός ενός έτους  478.669,25  790.903,36  401.963,62  696.846,09 

Από 2 έως και 5 έτη  948.539,16  1.159.996,56  823.558,54  1.008.087,44 

Μετά από 5 έτη   0,00   255.943,84  0,00  239.108,97 

Σύνολο 

 1.427.208,41  2.206.843,76  

 

1.225.522,16  

 

1.944.042,50 

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων από 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
     

 

1.225.522,16  1.944.042,50 

         

Μείον: ποσό πληρωτέο εντός 12 µηνών 
(συµπεριλαµβάνεται στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις)      401.963,62  696.846,09 

 

Ποσό πληρωτέο µετά από 12 µήνες      823.558,54  1.247.196,41 

 

 

Η Εταιρεία µισθώνει κάποια µηχανήµατα και εξοπλισµό µε χρηµατοδοτική µίσθωση.  Η 

διάρκεια των χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι 10 έτη για κτιριακές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό, 3 και 6 έτη για µηχανολογικό εξοπλισµό, 5 και 6 έτη για µεταφορικά µέσα. Για την 

χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007 το µέσο πραγµατικό κόστος δανεισµού ανέρχεται σε 
7.1% (2006: 6.4%). Το επιτόκιο καθορίζεται κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 
σύµβασης.  Όλες οι µισθώσεις καθορίζονται σε µία σταθερή βάση αποπληρωµής και δεν 

υπάρχουν συµφωνίες για ενδεχόµενες πληρωµές µισθωµάτων. 

 

Όλες οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις έχουν συναφθεί σε Ευρώ. 
 

Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων της Εταιρείας από χρηµατοδοτικές µισθώσεις προσεγγίζει το 

λογιστικό υπόλοιπο των βιβλίων. 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από χρηµατοδοτικές µισθώσεις εξασφαλίζονται µε την 

παρακράτηση κυριότητας από τον εκµισθωτή των χρηµατοδοτηθέντων παγίων.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
 

Οι συναλλαγές προς συνδεδεµένα µέρη καθώς και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις προς αυτά 

κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, παρατίθενται κατωτέρω: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ     Αγορές Α’ υλών  
& υπηρεσιών Logistics 

150.864,56 93.164,65 

ELOPAK TRADING  Αγορές   εµπορευµάτων 2.976.963,00 2.696.602,23 

Σύνολο 3.127.827,56 2.789.766,88 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ     Πωλήσεις Αντ/κών  
& Preforms 

55.273,65 34.913,10 

Σύνολο 55.273,65 34.913,10 

 

 

Το κόστος της µισθοδοσίας για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ανήλθε για το 2007 σε Ευρώ 

119.909,12.  Για τα µέλη  του ∆Σ  δεν καταβλήθηκε αποζηµίωση ή µισθός.   
 

Τα ποσά των  υποχρεώσεων  από συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 

Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ 270.904,56 163.793,66 

ELOPAK TRADING 1.583.641,00 1.130.732,21 

ELOPAK NORWAY AG 150.000,00 150.000,00 

Σύνολο 2.004.545,56 1.444.525,87 

 

Τα ποσά απαιτήσεων προς συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 
 

 31.12.2007 31.12.2006 

Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ 90.032,29 37.013,76 

Σύνολο 90.032,29 37.013,76 

 

21. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από ιδρύσεώς της έως και την χρήση 

2007 µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 

κατά το χρόνο που θα εξετασθούν  
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22. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31 ∆εκεµβρίου 2007 γεγονότα, που να 

αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆.Π.Χ.Π. 

 

23. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
α. Κίνδυνος Αγοράς:  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στην παραγωγή και εµπορία πλαστικών φιαλών 

και πωµάτων για ένα συγκεκριµένο πελάτη. Η ύπαρξη µόνο ενός πελάτη δηµιουργεί 
κίνδυνους, αλλά εκτιµάται ότι η Εταιρεία δεν διατρέχει σηµαντικό κίνδυνο, λόγω του µεγέθους 
και της αξιοπιστίας του πελάτης της, που είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες πώλησης 
γαλακτοκοµικών στην Έλλάδα καθώς και την µέχρι τώρα συνεργασία τους. Επιπλέον, 
σηµειώνουµε έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία και µε άλλους µικρότερους πελάτες. 
β. Πιστωτικός κίνδυνος:  

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο διότι η είσπραξη των απαιτήσεών της από τον 

πελάτη Vivartia γίνονται µέσω φάκτορινγκ (factoring) χωρίς δικαίωµα αναγωγής. 
γ. Κίνδυνος µεταβολής τιµών:  

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κινδύνους µεταβολής των τιµών των πρώτων υλών, διότι υπάρχει 
έγγραφη συµφωνία µε τον πελάτη Vivartia για αύξηση των τιµών πώλησης των προϊόντων µας 
εφόσον αυξηθούν οι τιµές των πρώτων υλών. 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κινδύνους µεταβολής τιµών χρεογράφων (equity securities) καθώς 
δεν κατέχει η Εταιρεία τέτοια χρεόγραφα. 

δ. Κίνδυνος ρευστότητας:  

Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των 

εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων µέσω 

της λειτουργίας φάκτορινγκ (factoring) χωρίς δικαίωµα αναγωγής.     
ε. Κίνδυνος επιτοκίων:  

Τα έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας επηρεάζονται σε µικρό βαθµό από µεταβολές 
στις τιµές των επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιµα προς επένδυση εξαρτώνται κυρίως από 

τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός έχουν ιστορικά χαµηλή µεταβλητότητα και αφετέρου η 

προβλεπόµενη µεταβλητότητα της αγοράς για µελλοντικές χρήσεις παραµένει επίσης ιδιαίτερα 

χαµηλή.  

στ. Συναλλαγµατικός κίνδυνος:  

∆εν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος διότι οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα είναι σχεδόν 

µηδενικές. 
ζ. ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου:  

Η Εταιρεία προσπαθεί να διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της προκειµένου να διασφαλίσει την 

συνέχιση των λειτουργιών της µέσω της προσπάθειας βελτίωσης της σχέσης δανεισµού προς 
ίδια κεφάλαια. Η σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια έχει ως ακολούθως: 
 

 31.12.2007 31.12.2006 

∆άνεια Τραπεζών & Leasing: 2.148.783,43 3.162.836,72

Μέιον: Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα & Ταµειακά Ισοδύναµα: -488.794,31 -548.056,81

Καθαρό Χρέος 1.659.989,12 2.614.779,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.386.129,00 3.978.466,34

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ιδια Κεφάλαια 0,490 0,657
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας 
«ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ELOPAK PLASTIC SYSTEMS 

ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», (η «Εταιρεία»), που  αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 

2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 

της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 

των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση . Η ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και  διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά 

µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης 
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων  λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 

εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  
 

Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση 

τον έλεγχο µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που 

είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη 

συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και τη διενέργεια του 

ελέγχου µας , µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών 

τεκµηρίων, σχετικά µε  τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν  την 

εκτίµηση του κινδύνου  ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων λόγω απάτης ή 

λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 

την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της 
εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 

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 γνώµης µας. 
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Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την 

προσοχή σας στη Σηµείωση 21 που παρατίθεται στις σηµειώσεις των Οικονοµικών 
Καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις από τη 

σύσταση της Εταιρίας µέχρι και τη χρήση 2007 δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές 
Αρχές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν 

στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
σε σχέση µε το θέµα αυτό.  

 

Αναφορά επί άλλων  νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 

προβλέπονται από το άρθρο 43
α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόµενο της είναι 

συνεπές µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

Αθήνα , 15 Φεβρουαρίου 2008 

  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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