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Oη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8-42 ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε
ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο EPSH ΔΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΔ
ΤΚΔΤΑΗΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ - ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. ηελ 10/03/2011 θαη ηεινχλ
ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.

Αηγίλην Πηεξίαο, 10 Μαξηίνπ 2011
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Εκθεση Διασείπισηρ επί των πεππαγμένων τηρ σπήσεωρ 1/1 – 31/12/2010 τηρ εταιπίαρ
«EPSH ABEE»
Κχξηνη Μέηνρνη,
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππφ θξίζε φγδνεο εηαηξηθήο ρξήζεσο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο
εηαηξείαο καο παξνπζίαζε κείσζε, αλεξρφκελνο ζε 6.818.793,89 επξψ έλαληη 8.602.130,12
επξψ θαηά ηελ πεξζηλή ρξήζε, ήηνη κεησκέλνο θαηά 20,74%. Ζ κείσζε θαηά θχξην ιφγν
νθείιεηαη ζηε δηαθνπή ηεο εκπνξίαο ησλ πσκάησλ ELOCAP. Μεηψζεθε ην θφζηνο πσιήζεσλ
θαηά 21,91%, θαη ζπγθεθξηκέλα αλήιζε ζε 6.151.269,35 € επξψ έλαληη 7.877.429,54 επξψ
θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Σαπηφρξνλα ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαηέβαιε πξνζπάζεηεο
ψζηε ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο λα δηαηεξεζνχλ ζε ρακειά
επίπεδα. Ωζηφζν, ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 21,40%, θαη
αλήιζαλ ζε 522.615,66 επξψ έλαληη 430.628,57 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ελψ θαη
ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο παξνπζίαζαλ ειαθξά αχμεζε θαηά 3,38%, θαη αλήιζαλ ζε
επξψ 459.282,94 € έλαληη 443.798,91 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Έηζη, ε ρξήζε
έθιεηζε κε δεκία πξν θφξσλ 640.587,69 επξψ, έλαληη δεκηψλ πξν θφξσλ 384.324,92 επξψ
ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ ππφςε είλαη θαη ε κείσζε ησλ απνζβέζεσλ ηεο
ρξήζεσο νη νπνίεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ 474.302,34 έλαληη επξψ 769.508,37 ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ινγηζηηθήο εθηίκεζεο σο πξνο
ην ρξφλν σθέιηκεο δσήο ησλ κεραλεκάησλ ν νπνίνο πξνζδηνξίζζεθε ζε 10 έηε κεηά ηελ
31.12.2009.
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ρξήζεο
παξνπζίαζαλ κηα ζρεηηθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο πξνεγνχκελεο, γεγνλφο
πνπ νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ,
αιιά θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο εηαηξείαο ελ φςεη ηνπ λένπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο πνπ
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο εκθαλίδνληαη αλαπηπμηαθέο, ελ φςεη ηεο ζπλερηδφκελεο
αγαζηήο ζπλεξγαζίαο ηεο εηαηξείαο καο κε ηνλ φκηιν ηεο Vivartia, ε νπνία εμαθνινπζεί λα
απνηειεί ηνλ θχξην πειάηε ηεο εηαηξείαο καο θαη ηεο πεξαηηέξσ δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζε άιια
πξντφληα κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο κεηξηθήο, παξά ηελ εμαηξεηηθά δπζκελή ζπγθπξία
ζηελ ειιεληθή αγνξά.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη πιένλ θαη ζηελ παξαγσγή θηαιψλ
απνξξππαληηθψλ, έρεη αξρίζεη λα εθαξκφδεη πξφγξακκα γηα ζνβαξή πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ
θαη έρεη επηηχρεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αχμεζεο ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ θπξίσλ πξντφλησλ
ηεο.
πκπεξαζκαηηθά ε εηαηξεία καο, κε κφλε κέηνρν ηελ εηαηξεία Δ. ΠΑΗΡΖ ΑΒΔΔ,
ζπλερίδεη αδηαηάξαθηα ηελ πνξεία ηεο, κε αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ θαη κε ηελ
πεπνίζεζε φηη ε εκπεηξία ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ζα ηελ βνεζήζεη ζηελ παξνχζα δπζκελή
ζπγθπξία. Πεξαηηέξσ, ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα θαηαβάιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο πεξαηηέξσ
αλάπηπμεο ησλ πσιήζεψλ ηεο ζηελ Διιεληθή αγνξά, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα απνδψζνπλ
θαξπνχο κέζα ζηηο επφκελεο ρξήζεηο.
Δηδηθφηεξα ζέκαηα:
Πεξηβάιινλ
Έρεη ζπληαρζεί ιεπηνκεξήο έθζεζε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ, πνπ ζχκθσλα
κε ην ηνπηθφ δίθαην απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο. Απηή ε
έθζεζε εγθξίζεθε θαη φιεο νη θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ έρνπλ γίλεη
ζχκθσλα κε απηή ηε κειέηε.
Σα βαζηθά ζεκεία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή θαη ηελ εμαθάληζε ησλ
πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ είλαη ηα εμήο:
α. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη θαλέλα άιιν θαχζηκν εθηφο απφ ειεθηξηθφ ξεχκα θαη σο εθ
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ηνχηνπ δελ ππάξρνπλ εθπνκπέο αεξίσλ
β. 100% αλαθχθισζε φισλ ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξψησλ πιψλ κε ηελ επηζηξνθή
ησλ απνθνκκάησλ ησλ άδεησλ θηαιψλ απφ ηνπο πειάηεο θαη κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή
ηνπο ζηα κεζαία ζηξψκαηα.
γ. Αλαθχθισζε φισλ ησλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζπζθεπαζίαο κε επηζηξνθή απφ ηνπο
πειάηεο θαη δηάζεζή ηνπο πξνο αλαγέλλεζε.
δ. Αλαθχθισζε ησλ ράξηηλσλ θαη μχιηλσλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο κε πξνψζεζε
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
ε. Κιεηζηφ ζχζηεκα λεξνχ θαη σο εθ ηνχηνπ κεδακηλή απψιεηα λεξνχ.
ζη. Αζθαιήο δεμακελή γηα ηα πγξά ιηπαξά απφβιεηα απφ ηηο κεραλέο, ηελ θαζαξηφηεηα
θ.ι.π.
Ζ εηαηξεία είρε ρξεκαηνδνηήζεη ηηο εθζθαθέο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή
ππεξεζία ζηα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα αλαζπξζνχλ, θαηαρσξεζνχλ θαη
κεηαθεξζνχλ πξνο απνζήθεπζε φια ηα επξήκαηα απφ ην αθίλεην ηεο εηαηξείαο.
Ίζεο επθαηξίεο εξγαζίαο
ηελ Δηαηξεία ζήκεξα εξγάδνληαη 21 άληξεο θαη 6 γπλαίθεο. Οη βαζηθέο πξσηνβνπιίεο
γηα ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα λένπο θαη πθηζηακέλνπο εξγαδνκέλνπο είλαη νη
αθφινπζεο:
α. Οη εξγαδφκελνη πξνζιακβάλνληαη κε βάζε ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ειηθία, ην θχιν ή άιινη παξάγνληεο πνπ δελ
επεξεάδνπλ επζέσο ηελ απφδνζή ηνπο ζηα θαζήθνληά ηνπο.
β. ε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πξνζθέξεηαη εθπαίδεπζε θαη δηαβεβαίσζε φηη, ζε
πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη αλάγθε, νη ππάξρνληεο εξγαδφκελνη ζα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ
αλάιεςε λέσλ ή αλψηεξσλ ζέζεσλ.
γ. Δλζαξξχλνληαη ηα ζρφιηα θαη νη εηζεγήζεηο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο πξνο ηελ
δηνίθεζε γηα έλαλ αξηζκφ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηηο δηαδηθαζίεο,
ηελ αζθάιεηα θαη ζρεηηθά ζέκαηα.
πλήζεο επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο EPSΖ Διιάο ΑΒΔΔ κε ην παξφλ βεβαηψλνπκε,
απ' φζα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε φηη ε εηαηξεία καο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο εηαηξείαο θαη κέρξη ζήκεξα, έρεη ρεηξηζηεί ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο ππνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Γείθηεο
2010
Αλαινγία
θεθαιαίσλ
πξνο
Κπθινθνξνχλ
Δλεξγεηηθφ
Γεληθή
Ρεπζηφηεηα
Οηθνλνκηθήο
Μνλάδαο
Οηθνλνκηθή
Απηάξθεηα
Μνλάδνο
Μηθηφ
Πεξηζψξην
Κέξδνπο

2009

Κπθινθνξνχλ
Δλεξγεηηθφ/
χλνιν
Δλεξγεηηθνχ
Κπθινθνξνχλ
Δλεξγεηηθφ/
Βξαρ.
Τπνρξεψζεηο
Ίδηα Κεθάιαηα/
πλνιηθέο
Τπνρξεψζεηο
Μηθηά Κέξδε/
Πσιήζεηο

23,71%

31,86%

37,40%

58%

34,88%

48,36%

9,78%

8,41%
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Απνδνηηθφηεηα
Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ
Κπθινθνξία
Απνζεκάησλ
Μέζνο Υξφλνο
Δίζπξαμεο
Απαηηήζεσλ
απφ Πειάηεο

Καζαξά
Κέξδε/ Ίδηα
Κεθάιαηα
Απνζέκαηα
Υ360 κέξεο/
Κφζηνο
Πσιεζέλησλ
Απαηηήζεηο
απφ πειάηεο
Υ360 / Κχθινο
Δξγαζηψλ

Αξλεηηθε

Αξλεηηθε

71 εκέξεο
63 εκέξεο

15 εκέξεο

42 εκέξεο

Πξνβιεπφκελε εμέιημε εηαηξείαο
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (budget) ηεο εηαηξείαο γηα ην 2011, νη
πσιήζεηο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ειαθξά απμεκέλεο. Σέινο, νη πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο ελ φςεη
ηεο νξγαλψζεψο ηεο, ηνπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ ηεο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ κειψλ ηνπ Γ
πξννησλίδνληαη πνιχ θαιέο.
Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο
Ζ Δηαηξεία καο δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο.
Γηαρείξηζε θηλδχλσλ
α. Κίλδπλνο Αγνξάο: Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία
πιαζηηθψλ θηαιψλ θαη πσκάησλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Ζ χπαξμε κφλν ελφο πειάηε
δεκηνπξγεί θίλδπλνπο, αιιά ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη απηή ηε ζηηγκή ε Δηαηξεία δελ δηαηξέρεη
ζεκαληηθφ θίλδπλν, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πειάηε ηεο, πνπ είλαη κία απφ
ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πψιεζεο γαιαθηνθνκηθψλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηελ κέρξη ηψξα
ζπλεξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλνπκε φηη ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ήδε μεθηλήζεη
ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο κηθξφηεξνπο πειάηεο.
β. Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Γελ ππάξρεη πηζησηηθφο θίλδπλνο δηφηη ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ
καο απφ ηνλ πειάηε Vivartia γίλνληαη κέζσ factoring ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο.
γ. Κίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκψλ α’ πιψλ: Τπάξρεη ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε Vivartia γηα αχμεζε
ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ καο εθφζνλ απμεζνχλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ.
δ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ
έγθαηξε πξφβιεςε ησλ εθάζηνηε ρξεκαηηθψλ αλαγθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έγθαηξε
είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ.
ε. Κίλδπλνο επηηνθίσλ: Σα έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο επεξεάδνληαη ζε κηθξφ
βαζκφ απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ θαζψο ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πξνο επέλδπζε
εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηα επηηφθηα ηνπ Δπξψ ηα νπνία αθελφο έρνπλ ηζηνξηθά ρακειή
κεηαβιεηφηεηα θαη αθεηέξνπ ε πξνβιεπφκελε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο γηα κειινληηθέο
ρξήζεηο παξακέλεη επίζεο ηδηαίηεξα ρακειή.
ζη. πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο: Γελ ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δηφηη νη ζπλαιιαγέο ζε
μέλν λφκηζκα είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο.
δ. Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο απφ ιεθζέληα δάλεηα αμηνινγείηαη φηη δελ ζα είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο δεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθφ δαλεηζκφ.

Σέινο, παξέρνπκε ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ
ΚΝ 2190/20. Ζ Δηαηξεία έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ελλέα (9) αγξνηεκάρηα ζηελ ζέζε «Καςνβάηη»
ηνπ Αηγηλίνπ Πηεξίαο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 40.250 ηκ, αμίαο θηήζεσο Δπξψ 104.705, επί ησλ
νπνίσλ έρεη αλεγεξζεί ην εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο εκβαδνχ 8.425,16 ηκ.
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Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ινγαξηαζκνχο ζπλαιιάγκαηνο.
Με ηελ παξνχζα δειψλεηαη φηη εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2010-31/12/2010, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Λνγηζηηθά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ, ηεο Καζαξήο Θέζεο θαη ησλ Απνηειεζκάησλ
Υξήζεο ηεο εηαηξείαο.
Με ηελ πεπνίζεζε φηη ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαηά ηελ ππφ θξίζε εηαηξηθή ρξήζε
ππήξμε ζπλεηή θαη επηκειήο, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππφ ηελ θξίζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο
ησλ κεηφρσλ ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο απφ 01-01-2010 κέρξη 31-12-2010 καδί κε ην
θαηά λφκν πξνζάξηεκα θαη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε ηελ ειπίδα φηη ζα εγθξηζνχλ
φπσο έρνπλ.
Αηγίλην Πηεξίαο, 10 Μαξηίνπ 2011
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΩΡΗ ΠΑΗΡΖ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΜΠΑΛΣΑ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
Η. ΠΑΗΡΖ
OI ΤΜΒΟΤΛΟI
ΑΘΑΝΑΗΟ ΘΔΟΓΩΡΑΣΟ AΛ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΖ

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ Γ
ΑΙΓΙΝΙΟ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ
Η ΔΠΙΚΤΡΟΤΑ ΠΡΟΔΓΡΟ

ΔΩΡΙ ΠΑΙΡΗ
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Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο “EPSH ΔΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΚΔΤΑΗΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ - ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ”

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο “EPSH ΔΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΚΔΤΑΗΔ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ - ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο
ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ
ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη
ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο,
ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Εςθύνη τος Ελεγκτή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ
καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα
ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ
ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ
ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο
εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο,
αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο
ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Γνώμη
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε,
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο “EPSH ΔΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΚΔΤΑΗΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ - ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο
ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920.
β) επεηδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζπληξέρεη ε
πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο λα
ιάβεη ηα πξνζήθνληα κέηξα.

Θεζ/λίθε 14 Μαξηίνπ 2011
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΡΥ. ΛΑΕΑΡΗΓΖ
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 16221
πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

Ποζά ζε Εσρώ

Σεμειώζεις

31.12.2010

31.12.2009

Κχθινο εξγαζηψλ

5

6.818.793,89

8.602.130,12

Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηό θέξδνο
Λνηπά έζνδα - έμνδα
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Λεηηνπξγηθά Κέξδε / Εεκία
Πηζησηηθνί ηφθνη & έζνδα
Υξεσζηηθνί ηφθνη & έμνδα
Εεκία πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξή Εεκία πεξηόδνπ

6

-6.151.269,35
667.524,54
-123.774,21
-522.615,66
-459.282,94
-438.148,27
3,12
-202.442,54
-640.587,69
-226.497,15
-867.084,84

-7.877.429,54
724.700,54
-27.600,85
-430.628,57
-443.798,91
-177.327,75
1.936,30
-208.933,47
-384.324,92
-43.304,52
-427.629,44

7
6
6

8

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 14-42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
Ποζά ζε Εσρώ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Πάγην Δλεξγεηηθό
Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
ύλνιν Πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ
Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο
Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ

Σεμειώζεις

31.12.2010

31.12.2009

9
10

5.161.820,15
11.151,13
15.950,03
5.188.921,31

5.460.357,27
13.275,32
15.950,03
5.489.582,62

11
12
13

1.172.760,06
362.911,55
78.254,53
1.613.926.14

1.230.244,49
1.125.830,98
211.014,98
2.567.090,45

6.802.847.45

8.056.673,07

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Ίδηα θεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Τπφινηπν δεκηψλ εηο λέν
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαηώλ

14

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε
Γάλεηα
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ

8
16
15

463.560,29
216.076,42
49.893,00
729.529,71

416.046,53
541.656,26
45.893,00
1.003.595,79

17
16

3.493.890,70
477.191,68

3.824.334,40
305.987,18

20

196.578,58

82.268,04

18

146.139,27
4.313.800,23

213.885,30
4.426.474,92

6.802.847,45

8.056.673,07

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Μαθξνπξνζ. ππνρξεψζεηο πιεξ.ζηελ επνκ.ρξήζε
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο θαη αζθαιηζη.
νξγαληζκ.
Άιιεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

5.800.000,00 5.800.000,00
-4.040.482.49 -3.173.397,64
1.759.517,51 2.626.602,36

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 14-42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

Ποζά ζε Εσρώ

εκείσζε

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Καηά ηελ 1.1.2009
Εεκία ρξήζεσο
Καηά ηελ 31.12.2009

5.800.000,00

Καηά ηελ 01.01.2010
Εεκία ρξήζεσο
Καηά ηελ 31.12.2010

5.800.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00

Τπόινηπν
δεκηώλ εηο λέν

ύλνιν

-2.745.768,20
-427.629,44
-3.173.397,64

3.054.231,80
-427.629,44
2.626.602,36

-3.173.397,64
-867.084,84
-4.040.482,49

2.626.602,36
-867.084,84
1.759.517,51

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 14-42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
Ποζά ζε Εσρώ
Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Εεκία πξν θφξσλ
Πιένλ/(κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Έθηαθηα θέξδε
Δζνδα απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
χλνιν εηζξνψλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξν κεηαβνιψλ
ζην θεθάιαην θίλεζεο
Πιένλ/(κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκψλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ πιελ ηξαπεδψλ
Μείνλ:
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Έζνδα πσιήζεσο παγίσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Λήςε λέσλ δαλείσλ
Απνπιεξσκέο δαλείσλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα πεξηόδνπ: (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

31.12.2010

31.12.2009

-640.587,69

-384.324,92

474.302,34
4.000,00
202.442,54
0,00
-3,12

769.508,37
4.000,00
208.933,47
0,00
-1.936,30

40.154,07

596.180,62

57.484,43
762.919,43
-421.081,61

352.085,55
591.942,57
-717.824,11

-41.780,98
-202.442,54

-30.140,50
-169.046,67

195.252,80

623.197,46

-173.641,03
0,00
3,12

-247.597,65
0,00
1.936,30

-173.637,91

-245.661,35

162.052,23
-316.427,57

0,00
-600.704,86

-154.375,34

-600.704,86

-132.760,45

-223.168,75

211.014,98
78.254,53

434.183,73
211.014,98

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 14-42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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1.

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Ζ Δηαηξεία EPSH ΑBEΔ (ζην εμήο ε Δηαηξεία) ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, έρεη ΑΡ. Μ.Α.Δ.
52804/58/Β//02/004 θαη ε έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Αηγίλην ηεο Πηεξίαο.
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ θηαιψλ θαη πσκάησλ.
Ζ Δηαηξεία γηα ηε ρξήζε 2010 απαζρφιεζε 27 άηνκα, ελψ γηα ηελ ρξήζε 2009 απαζρφιεζε 21 άηνκα.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελνπνηνχληαη απφ ηελ κεηξηθή Δηαηξεία Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΔΒΔ
πνπ εληφο ηνπ 2010 απέθηεζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο, ην νπνίν ζπλερίδεη λα θαηέρεη.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα
www.pairis.gr, ηεο εηαηξείαο Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΔΒΔ.

2. ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ
Βάζε απνηίκεζεο
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαδεγκέλεο αξρέο ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο, εθηφο απφ ηελ απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ (δηαζέζηκα,
ρξεφγξαθα θ.α).
Ηζνηηκία ιεηηνπξγηθή θαη αλαθνξάο
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο.
Όιε ε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε παξνπζηάδεηαη ζε Δπξψ εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Υξήζε θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επηβάινπλ ηε δηνίθεζε λα παίξλεη απνθάζεηο, λα θάλεη
εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ, θαζψο θαη ησλ αλαθεξφκελσλ
πνζψλ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, εζφδσλ θαη εμφδσλ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ
απφ ηηο εθηηκήζεηο.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο ζηηο
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εάλ ε αλαζεψξεζε
επεξεάδεη κφλν απηή ηελ πεξίνδν ή ζηελ πεξίνδν αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, εάλ ε
αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο.
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3. ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΩΝ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη
ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο
ρξήζεσο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο (ή θαη ηνπ Οκίινπ) ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ
ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.

Α. Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπευηικά για ηην ηπέσοςζα οικονομική σπήζη 2010
ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ
2009.[ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 494/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ηεο 3 Ηνπλίνπ 2009, L 149 - 12.6.2009]
Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε
ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο
απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο.
Ζ έγθξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 27 ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα δηεζλή πξφηππα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1, ΓΠΥΑ 4, ΓΠΥΑ 5, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 7, ΓΛΠ 14, ΓΛΠ 21,
ΓΛΠ 28, ΓΛΠ 31, ΓΛΠ 32, ΓΛΠ 33, ΓΛΠ 39 θαη ζηε δηεξκελεία 7 ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο
Γηεξκελεηψλ (ΜΔΓ) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ
πξνηχπσλ.
Δπεηδή ε εηαηξεία δελ έρεη ζπκκεηνρέο νη αιιαγέο απηέο δελ αζθνχλ θακία επίδξαζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ
ηεο θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2010.
.
ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ
2009.[ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 495/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 3εο Ηνπλίνπ 2009, L 149 12.6.2009]
Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ:
α) Σν πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη,
β) Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε
επηρεηξήζεσλ θαη
γ) Σα κειινληηθά απνηειέζκαηα.
Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ:
α) Παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο, ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν απνθηψλ λα επηκεηξά
ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην αλαινγηθφ πνζνζηφ
ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
απνθηψκελνπ.
β) Σελ θαηαρψξηζε ζηα απνηειέζκαηα, δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη
γ) Σελ θαηαρψξηζε ζηα απνηειέζκαηα, κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ
ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο.
Ζ έγθξηζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 3 ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ ΓΠΥΑ 1, ΓΠΥΑ
2, ΓΠΥΑ 7, ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) 12, ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 28, ΓΛΠ 32, ΓΛΠ 33, ΓΛΠ 34,
ΓΛΠ 36, ΓΛΠ 37, ΓΛΠ 38, ΓΛΠ 39 θαη ζηε δηεξκελεία 9 ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ
Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΔΓΓΠΥΑ) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα
κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.
Δπεηδή ε εηαηξεία δελ έρεη ζπκκεηνρέο νη αιιαγέο απηέο δελ αζθνχλ θακία επίδξαζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ
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ηεο θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2010.
.
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) « Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθόξεζεο»
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1136/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 25εο
Ννεκβξίνπ 2009, L 311/6 - 26.11.2009]
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ απνζθνπνχλ ζην λα θαηαζηήζνπλ επρεξέζηεξε ηε ρξήζε ηνπ θαη ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπ κειινληηθά. Δπηπιένλ, δηαγξάθνληαη απφ ην πξφηππν κεξηθέο παξσρεκέλεο
κεηαβαηηθέο θαζνδεγήζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη κεξηθέο ήζζνλνο ζεκαζίαο αλαδηαηππψζεηο. Οη
νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο.
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ»
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 244/2010 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο
Μαξηίνπ 2010, L 77/42 - 24.3.2010]
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 2 δηεπθξηλίδεη ηε ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ βαζίδνληαη
ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ, ζηηο νπνίεο ν πάξνρνο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πιεξψλεηαη ηνηο κεηξεηνίο θαη ε
ππνρξέσζε αλαιακβάλεηαη απφ άιιε νληφηεηα ηνπ νκίινπ (ζπλαιιαγέο νκίισλ νη νπνίεο αθνξνχλ
παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά).
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
Δπηπξφζζεηα κε ηνλ αλσηέξσ θαλνληζκφ ε Γηεξκελεία 8 θαη ε Γηεξκελεία 11 ηεο Δπηηξνπήο
Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΔΓΓΠΥΑ) , πνπ αλαθέξνληαη
ζην ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ», απαιείθνληαη.
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 839/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 15εο
επηεκβξίνπ ηνπ 2009,
L 244/6 - 16.9.2009]
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή
ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο.
Δπεηδή ε εηαηξεία δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ε ηξνπνπνίεζε
απηή δελ εθαξκφδεηαη.
ΔΓΓΠΥΑ 12 «Γηαθαλνληζκνί γηα ηελ παξνρή δεκόζηαο ππεξεζίαο»
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 30 Μαξηίνπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 254 /2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 25εο
Μαξηίνπ ηνπ 2009, L 80/5 - 26.3.2009]
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο (δηαθαλνληζκνχο)
παξαρψξεζεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ.
Σν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (IFRS) 1, ε IFRIC 4 θαη ε δηεξκελεία 29 ηεο
κφληκεο επηηξνπήο δηεξκελεηψλ (ΜΔΓ-SIC) ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα Β ηεο IFRIC 12
φπσο αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.
ΔΓΓΠΥΑ 15 «πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο» Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν,
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
[ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 636 /2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 22αο Ηνπιίνπ ηνπ 2009, L 191/5 16
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Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη θαη θαζνδεγεί ζρεηηθά κε ην πφηε πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ηα έζνδα απφ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ, θαη εηδηθφηεξα, εάλ κηα ζχκβαζε θαηαζθεπήο
εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 11 πκβάζεηο Καηαζθεπήο ή ηνπ Γ.Λ.Π. 18 Έζνδα.
Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.
ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό»
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2009 [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 460 /2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 4εο Ηνπλίνπ
ηνπ 2009, L 139/6 - 5.6.2009]
Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ
λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξνί ηνπο
φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη
απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην
αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν.
Δπεηδή ε εηαηξεία δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε
εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, ε δηεξκελεία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο»
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Οθησβξίνπ 2009 [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1142 /2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 26εο
Ννεκβξίνπ ηνπ 2009,
L 312/8 - 27.11.2009]
Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακθίδξνκσλ (nonreciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ
ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β)
δηαλνκέο πνπ δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
είηε κεηξεηψλ.
Σν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (IFRS) 5 θαη ην δηεζλέο ινγηζηηθφ πξφηππν (ΗΑS)
10 ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
Ζ δηεξκελεία απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010 ηεο εηαηξείαο.
ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο» Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν,
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Οθησβξίνπ 2009
[ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1164 /2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ ηνπ 2009,
L 314/15 - 1.12.2009]
Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα
λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Σν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (IFRS) 1 ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην
πξνζάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ .
Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ
βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ)
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ
17
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έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 243/2010 ΣΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο Μαξηίνπ 2010, L 77/33 - 24.3.2010]
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα
ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ
εθδφζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη
νη ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2.
ΓΠΥΑ 5 «Mε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο»
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο.
ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ
ζηνηρείν.
ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο
ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.
ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ επηκεξηζκφ θαη ηελ επηκέηξεζε (γηα ζθνπνχο
απνκείσζεο) ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππεξαμία
πνπ πξνθχπηεη ζα επηκεξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο ζε θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο
ηακηαθψλ ξνψλ ή νκάδεο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ απνθηψληνο πνπ αλακέλεηαη λα
σθειεζνχλ απφ ηηο ζπλέξγεηεο ηεο ζπλέλσζεο.
ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ επηκέηξεζε
απνθηεζέληνο ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.

ηεο εχινγεο αμίαο

ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ:
(α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ
σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην,
(β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη
(γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο
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ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά
ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε θαζνξίδεη πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο
δηεξκελείαο ζε παξάγσγα ελζσκαησκέλα ζε ζπκβφιαηα.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα θαηνρήο θαη θαζνξηζκνχ ελφο παξάγσγνπ
ή κε παξάγσγνπ κέζνπ σο κέζνπ αληηζηάζκηζεο ζε κηα αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε
εθκεηάιιεπζε εμσηεξηθνχ. Σν/α κέζν/α αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρεηαη/νληαη απφ νπνηαδήπνηε
νηθνλνκηθή νληφηεηα ή νληφηεηεο εληφο ηνπ νκίινπ, αξθεί λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ,
ηεθκεξίσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ.Λ.Π. 39 .
ΓΠΥΑ1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο »
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 550/2010 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο
Ηνπλίνπ 2010, L 157/3 - 24.6.2010]
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη νληφηεηεο κε δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο θιάδνπο ηνπ
πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο κεηαβαίλνπλ ζε ΓΠΥΑ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
ινγηζηηθέο αμίεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί
βάζεη ησλ πξνγελέζηεξσλ ινγηζηηθψλ ηνπο θαλφλσλ. Οη νληφηεηεο πνπ απνθαζίδνπλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εμαίξεζε απηή πξέπεη λα ππνρξενχληαη λα επηκεηξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ζέζεο
εθηφο ιεηηνπξγίαο, απνθαηάζηαζεο θαη παξεκθεξείο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37 «Πποβλέτειρ, Δνδεσόμενερ Υποσπεώζειρ και
Δνδεσόμενα Πεπιοςζιακά Σηοισεία» θαη λα αλαγλσξίδνπλ απεπζείαο ζηα αδηαλέκεηα θέξδε
νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ απηνχ θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ
θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ΓΠΛΑ
ηεο νληφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 αθνξά επίζεο επαλεθηίκεζε ηεο δηαπίζησζεο ηεο
κίζζσζεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.

Β. Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπευηικέρ από πεπιόδοςρ πος ξεκινούν ηην ή μεηά
ηην 1 Ιανοςαπίος 2011
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο» & ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 574/2010 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30εο Ηνπλίνπ
2010, L 166/6 - 1.7.2010]
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα (γηα ηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΠΥΑ γηα πξψηε
θνξά) απαιιαγήο απφ ηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 7
φζνλ αθνξά ηηο επηκεηξήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ
ιφγσ ζπγθξηηηθέο πεξίνδνη ιήγνπλ πξηλ απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009. θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ
ΓΠΥΑ 1 είλαη ε πξφβιεςε πξναηξεηηθήο απαιιαγήο γηα ηηο ελ ιφγσ νληφηεηεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.
19

EPSH A.B.E.E.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 14 (Σξνπνπνίεζε ) «ΓΛΠ 19 – Σν όξην ζε έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ, νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεώζεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο»
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 633/2010 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 19εο
Ηνπιίνπ 2010, L 186/10 - 20.7.2010]

Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ζηελ εμάιεηςε ηεο αθνχζηαο επίπησζεο ηεο ΔΓΓΥΠΑ 14 ζε πεξηπηψζεηο
φπνπ κηα νληφηεηα ππνθείκελε ζε απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηεί πξφσξε
πιεξσκή εηζθνξψλ, φηαλ θάησ απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ε νληφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ
πξνπιεξσκή ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίζεη έμνδν. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα πξφγξακκα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππφθεηηαη ζε απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε ηξνπνπνίεζε ζηελ
ΔΓΓΠΥΑ 14 πξνβιέπεη ηνλ ρεηξηζκφ ηεο ελ ιφγσ πξνπιεξσκήο, φπσο θαη θάζε άιιεο πξνπιεξσκήο,
σο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 632/2010 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 19εο
Ηνπιίνπ 2010, L 186/1 - 20.7.2010]
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε
ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα
γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε
δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ
γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα
κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Σν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο « (IFRS) 8 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο» ηξνπνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ .
Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19 «Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 662/2010 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο Ηνπιίνπ
2010, L 193/1 - 24.7.2010]
Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο πξέπεη λα
ινγηζηηθνπνηεί ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ εθδίδεη γηα ηνλ πιήξε ή κεξηθφ δηαθαλνληζκφ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο κεηά απφ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξέσζεο.
Σν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο «(IFRS) 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ
πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ.
Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.
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ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2010. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1293/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο
Γεθεκβξίνπ 2009, L 347/24.12.2009]
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πψο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά νξηζκέλα δηθαηψκαηα φηαλ ηα
εθδνζέληα κέζα εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εθδφηε. Δάλ ηα ελ ιφγσ κέζα δηαλέκνληαη θαη’ αλαινγία ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηνπ εθδφηε
έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ, πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο κεηνρηθφ θεθάιαην, αθφκα θαη αλ
ε ηηκή άζθεζήο ηνπο εθθξάδεηαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ εθδφηε.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ
βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ)
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ εθδφζεθαλ
ηνλ Μάην ηνπ 2010 . Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ζα εθαξκνζζνχλ ακέζσο
κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπο απφ ηελ Δ.Δ.
Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζεκεηψκαηνο απηνχ(2 Φεβξνπαξίνπ
2011) δελ έρνπλ αθόκα πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ. χκθσλα φκσο κε ην δεκνζηνπνηεκέλν
ρξνλνδηάγξακκα
ηεο
ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ( E.F.R.A.G.) πξφθεηηαη λα πηνζεηεζνχλ εληφο ηνπ πξψηνπ
ηξηκήλνπ ηνπ 2011 Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ
πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010 θαη έρνπλ σο αθνινχζσο:
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ :α)Σελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο εχινγεο αμίαο (σο
ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο) πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί κε βάζε πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο (Γ.Π.Λ.Α)
εμαηηίαο κηαο δεκφζηαο πξνζθνξάο ε ηδησηηθνπνίεζεο αθφκε θαη αλ ην γεγνλφο απηφ είρε ζπκβεί κεηά
απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ αιιά πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ πξψησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ β) Σελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο (σο
ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο) ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία
κεηάβαζεο απφ επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε «εηδηθέο ξπζκίζεηο» αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
ινγηζηηθή αμία πεξηιακβάλεη θφζηε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ γ) Γελ απαηηείηαη ε
εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 8 φηαλ αιιάδεη κία ινγηζηηθή αξρή ζηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πξψηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε νληφηεηα έρεη δεκνζηεχζεη ήδε ελδηάκεζεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 απαηηνχληαη γλσζηνπνηήζεηο.
ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ αλαπξνζαξκφδεηαη ην ελδερφκελν ηίκεκα πνπ ιακβάλεηαη ζε κία ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ πξηλ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ ΓΠΥΑ 3 (2008) θαηά ηελ
εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ. Γίδνληαη νδεγίεο γηα ηελ κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ. Δπηπιένλ
δίδνληαη νδεγίεο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο θαη γηα ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ
παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπ απνθηψκελνπ.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο θπξίσο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
21

EPSH A.B.E.E.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε
ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε
ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε
επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ
απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο
επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.

4.

ΓΔΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΚΣΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.
Αλαγλώξηζε εζόδνπ
Σα έζνδα ινγηζηηθνπνηνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο ή εηζπξαθηένπ αληαιιάγκαηνο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Πνζά εηζπξαρζέληα γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ,
Φ.Π.Α. θαη άιινη θφξνη εμαηξνχληαη ησλ εζφδσλ.
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε
κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο
Έζνδα απφ ηφθνπο ζεσξνχληαη ηα δεδνπιεπκέλα, ν ππνινγηζκφο ησλ νπνίσλ γίλεηαη ιακβάλνληαο
ππφςε ην ελαπνκέλνλ θεθάιαην θαη ην ηζρχνλ επηηφθην.
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηε ζηηγκή πνπ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα
πιεξσκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο.
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Φνξνινγία
Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο, πεξηιακβάλεη ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαζψο θαη
ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο
Σξέρσλ θφξνο είλαη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ ππνινγίδεηαη ζην θνξνινγεηέν
θέξδνο κίαο πεξηφδνπ. Σν θνξνινγεηέν θέξδνο δηαθέξεη απφ ην θαζαξφ θέξδνο, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, θαζψο δελ πεξηιακβάλεη πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ θνξνινγνχληαη
ή εθπίπηνληαη ζε άιιεο ρξήζεηο ή δελ είλαη θνξνινγηθά αλαγλσξίζηκα. Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο
θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο.
Αλαβαιιφκελνο θφξνο είλαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα θαηαβιεζεί ή είλαη απαηηεηφ ζε
κειινληηθέο πεξηφδνπο θαη αθνξά θνξνινγεηέεο ή εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Πξνζσξηλέο
δηαθνξέο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
ππνινγίδνληαη ζηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
ππνινγίδνληαη πάλσ ζε εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο
θνξνινγηθέο δεκίεο. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε
νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ππνθαηαζηήκαηα, ζπγγελείο θαη κε
δηθαηψκαηα ζε θνηλνπξαμίεο, εθηφο εάλ ε Δηαηξεία, είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο
αλαζηξνθήο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο θαη αλακέλεηαη φηη ε πξνζσξηλή δηαθνξά δελ ζα αλαζηξαθεί ζην
πξνβιεπφκελν κέιινλ.
Ζ αμία ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη
κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ην νπνίν δελ είλαη πιένλ πηζαλφ λα αλαθηεζεί, ιφγσ αλεπαξθψλ θνξνινγεηέσλ
θεξδψλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο απνηηκψληαη κε θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε
ππνρξέσζε.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πεξηιακβάλεηαη ζην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία ηεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ν θφξνο αθνξά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζηελ
ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν, νπφηε θαη ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη
λα ζπκςεθίδνληαη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, ή φηαλ αθνξνχλ θφξνπο
εηζνδήκαηνο πνπ έρνπλ θαηαινγηζζεί απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή, θαη ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα ηηο
ζπκςεθίζεη.
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Δλζώκαηα πάγηα
Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
θαη ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα
κε ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ή φηαλ θξηζεί
πην θαηάιιειν αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφλ πσο ζα πξνθχςνπλ
κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία,κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά αλακέλνληαλ ζχκθσλα
κε ηελ αξρηθή απφδνζε ηνπ ζηνηρείνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο ηνπο
κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηελ
Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. Γαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε
θαη αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ θεθαιαηνπνηνχληαη. Ο ηφθνο ηνπ δαλεηζκνχ πνπ έρεη ζπλαθζεί γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, θεθαιαηνπνηείηαη γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελζσκάησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Όια ηα άιια έμνδα δαλεηζκνχ θαηαρσξήζεθαλ
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο εκθαλίδνληαη ζηελ αμία θφζηνπο, κεησκέλε κε ηηο ζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο θαη ηηο ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο απφζβεζεο
αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, εθηφο απφ
ηα γήπεδα-νηθφπεδα θαη ηηο αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε πνπ δελ απνζβέλνληαη. χκθσλα κε ηελ
ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, ηα απνηειέζκαηα επηβαξχλνληαη κε έλα ζηαζεξφ πνζφ θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παγίσλ.
Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζηνηρείσλ παγίνπ ελεξγεηηθνχ είλαη σο εμήο:
-

Κηίξηα
Μεηαθνξηθά Μέζα
Μεραλήκαηα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
Λνγηζκηθφ

33
7
10
6 – 9
έσο 3

έηε
έηε
Έηε κεηά ηελ 31.12.2009
έηε
έηε

Γηα ηα κεραλήκαηα βιέπε ηε ζεκείσζε 9 παξαθάησ.
Σν θέξδνο ή δεκία πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθπνίεζε ή ηε δηαγξαθή ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά ηεο αμίαο πψιεζεο ή εθπνίεζεο ηνπ παγίνπ θαη ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο
αμίαο ηνπ παγίνπ θαη θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα επαλεθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαληηθξπζζνχλ κε ηα αλάινγα ζπζρεηηδφκελα έμνδα
θαη παξνπζηάδνληαη αθαηξεηηθά απφ απηά.
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ γήπεδα, θηίξηα, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ κεηψλνπλ ηελ αμία
ησλ παγίσλ πνπ επηρνξεγνχλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλακελφκελσλ
σθέιηκσλ δσψλ ησλ παγίσλ απηψλ.
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Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, ζήκαηα θαη ηίηινη απνηηκνχληαη αξρηθψο ζην
θφζηνο θαη απνζβέλνληαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Ωο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ραξαθηεξίδεηαη ε κίζζσζε πνπ κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο
θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Λεηηνπξγηθή
κίζζσζε είλαη κία κίζζσζε πνπ δελ είλαη ρξεκαηνδνηηθή.
Ζ Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο
Ο εθκηζζσηήο εκθαλίδεη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπ σο απαίηεζε ην πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ ηεινχλ ππφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εζφδνπ ζηηο
ρξήζεηο ζα γίλεηαη κε ηξφπν έηζη ψζηε λα αληαλαθιά κία ζηαζεξή πεξηνδηθή απφδνζε ηεο θαζαξήο
επέλδπζεο ηνπ εθκηζζσηή ζηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε.
Σα έζνδα ηεο κίζζσζεο απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ζα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ
επζεία κέζνδν ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, εθηφο εάλ κία άιιε ζπζηεκαηηθή κέζνδνο είλαη
πην αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ηνπ νθέινπο πνπ απνθέξεη ε ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ.
Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο
Καηά ηελ έλαξμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, ν κηζζσηήο αλαγλσξίδεη ηα πάγηα πνπ απνθηά κε ηηο
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ, κε ηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο
ηνπ παγίνπ, ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ κηζζσκάησλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ, θαζψο θαη ηα
πιεξσηέα κηζζψκαηα σο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ κε ηελ παξνχζα αμία ηνπο. Σφζν ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φζν θαη ε ππνρξέσζε ησλ κειινληηθψλ κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ ζηα ίδηα πνζά, εθηφο απφ νπνηνδήπνηε αξρηθά άκεζα θφζηε ηνπ κηζζσηή πνπ πξνζηίζεληαη
ζην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο, νη πιεξσκέο κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν κε βάζε ηε
ζηαζεξή κέζνδν ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Σα νθέιε πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνχλ σο θίλεηξν γηα λα ζπλαθζεί κηα ιεηηνπξγηθή κίζζσζε
θαηαλέκνληαη θαη απηά κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο.
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Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθηόο ηεο ππεξαμίαο
Ζ Δηαηξεία, εθηηκά ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε απνκείσζεο ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε, ε Δηαηξεία εθηηκά ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηελ δεκία κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα επηβαξπλζεί. Αλ δελ
κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ παγίνπ, ε Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ην αλαθηήζηκν πνζφ
γηα ηε κνλάδα ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ
ρξήζεο. Ζ αμία ιφγσ ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ
αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ
θαηά ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί κεηαμχ ησλ άιισλ θαη έλα πξν θφξνπ επηηφθην
πξνεμφθιεζεο πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο
θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο δελ
πεξηιακβάλεη θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο έρνπλ πξνζαξκνζηεί.
Όηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ε
ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ κεηψλεηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ (δεκία απνκείσζεο). Μία
δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ακέζσο,
εθηφο αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπφηε θαη αληηκεησπίδεηαη
σο κείσζε ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ε δεκία απνκείσζεο αλαζηξαθεί, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα
απμεζεί ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. Ζ απμεκέλε ινγηζηηθή αμία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή
αμία, πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί (θαζαξή απφ απφζβεζε) αλ δελ είρε θαηαρσξεζεί δεκία απνκείσζεο ζην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζε πξνεγνχκελα έηε. Μία αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη
άκεζα σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, εθηφο αλ ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπφηε ζα αληηκεησπίδεηαη σο κία αχμεζε
αλαπξνζαξκνγήο.
Κόζηνο παξνρώλ πξνο ην πξνζσπηθό θαηά ηελ έμνδν ηνπ από ηελ ππεξεζία
Οη εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππεξεζία,
εμνδνπνηνχληαη φηαλ θαζίζηαληαη θαηαβιεηέεο. Οη εηζθνξέο ζε θξαηηθά πξνγξάκκαηα ή νξγαληζκνχο
ζπληαμηνδφηεζεο αληηκεησπίδνληαη φπσο νη εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, φπνπ νη
ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο είλαη ίζεο κε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνρψξεζεο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112/20 ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο
ζπληαμηνδνηεζέληεο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ
εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή
ζπληαμηνδφηεζε).
H Δηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί αλαινγηζηηθή κειέηε ζε εηήζηα βάζε, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ ΓΛΠ 19, αιιά επηβαξχλεη ην απνηέιεζκα θάζε ρξήζεο πξνζεγγηζηηθά, βάζεη ηεο αξρηθήο
αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο ρξήζεηο 2004-2005, θαζψο εθηηκά φηη ην χςνο
απηήο δελ είλαη ζεκαληηθφ.
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Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κφλν φηαλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί
κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ θαηφρσλ ηνπ κέζνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
αληαλαθινχλ ηα ζπκβφιαηα θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία.
Κόζηνο δαλεηζκνύ
Σα θφζηε αλαδνρήο, ηα λνκηθά θαη ηα ινηπά άκεζα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ηελ
έθδνζε δαλείσλ, αλακνξθψλνπλ ην πνζφ ησλ δαλείσλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηα Απνηειέζκαηα κε βάζε
ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ. Σα θφζηε
δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
Γάλεηα
Σα ιεθζέληα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη κε ηα θφζηε
πνπ αθνξνχλ άκεζα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Μεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε
ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο, απφ ηα ζηνηρεία απηά
αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν ή έμνδν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο κε ην
πξαγκαηηθφ επηηφθην

Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο
αμίαο. Καζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε ξνή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κείνλ ην εθηηκψκελν θφζηνο νινθιήξσζεο θαη ην εθηηκψκελν
θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε.
Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν FIFO θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο
απφθηεζεο, παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο.
Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο εκθαλίδνληαη αξρηθά ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζηελ εχινγε αμία
ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ην πξαγκαηηθφ
επηηφθην (effective interest rate), κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε
πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο κίαο απαίηεζεο ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν
απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ
πξνεμνθιψληαο ηελ κε ην απνηειεζκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ πξφβιεςε γηα κε αλαθηήζηκα πνζά
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έρεη επέιζεη κείσζε ηεο
αμίαο ηεο απαίηεζεο.
Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα
Σα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην ηακείν θαζψο θαη
ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο (κέρξη 3 κήλεο) νη νπνίεο είλαη άκεζα κεηαηξέςηκεο
θαη έρνπλ αζήκαλην θίλδπλν λα κεηαβιεζεί ε αμία ηνπο.
Τπνρξεώζεηο
Οη ππνρξεψζεηο αξρηθά εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηελ εχινγε αμία θαη κεηέπεηηα απνηηκνχληαη
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ζηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ
γεγνλφησλ θαη είλαη πηζαλφλ λα απαηηεζεί ε εθθαζάξηζή ηνπο. Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ
εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ δαπάλε πνπ απαηηείηαη λα εθθαζαξηζηεί ε ππνρξέσζε
θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά
γλσζηνπνηνχληαη.
Γηαρείξηζε θαη παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν
γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε
ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ γθξνππ , ε νπνία
ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα
ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ
θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.
(α)

Κίλδπλνο αγνξάο

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ θηαιψλ θαη
πσκάησλ θαηά θχξην ιφγν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Ζ χπαξμε θαηά θχξην ιφγν κφλν ελφο
ζεκαληηθνχ πειάηε δεκηνπξγεί θίλδπλνπο, αιιά ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη απηή ηε ζηηγκή ε Δηαηξεία δελ
δηαηξέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πειάηε ηεο, θαζψο θαη ηελ
κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία ηνπο. Ζδε ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη άιισλ πξντφλησλ
(ι.ρ. θηάιεο απνξξππαληηθψλ) θαη γηα άιινπο πειάηεο.
(β)

Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο γίλνληαη ζε έλα πειάηε κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ
πηζηψζεσλ θαη ηζρπξή θεθαιαηαθή δνκή θαη επίζεο ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνλ πειάηε απηφλ
γίλεηαη κέζσ factoring ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο θαη ζπλεπψο κεηψλεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.
(γ)

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ έγθαηξε πξφβιεςε ησλ εθάζηνηε
ρξεκαηηθψλ αλαγθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έγθαηξε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ.
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δ)

Κίλδπλνο δηαθύκαλζεο επηηνθίσλ

Σα έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο επεξεάδνληαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο
ησλ επηηνθίσλ θαζψο ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πξνο επέλδπζε εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηα επηηφθηα ηνπ
Δπξψ ηα νπνία αθελφο έρνπλ ηζηνξηθά ρακειή κεηαβιεηφηεηα θαη αθεηέξνπ ε πξνβιεπφκελε
κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο γηα κειινληηθέο ρξήζεηο παξακέλεη επίζεο ηδηαίηεξα ρακειή.
Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαη θαηά ηελ 31.12.2010 ζε Δπξψ 241.324,34 κε επηηφθην Euribor
πιένλ 2% πιένλ 0,6% Ν 128/75. Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο απφ ιεθζέληα δάλεηα δελ αμηνινγείηαη
ζεκαληηθφο ιφγσ ηνπ φηη ν δαλεηζκφο έρεη πέζεη ζε ρακειά επίπεδα. Καηά ζπλέπεηα νη κεηαβνιέο ηνπ
επηηνθίνπ δελ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.
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5. ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ
Ποζά ζε Εσρώ

Πσιήζεηο εκπ/ησλ
Πσιήζεηο πξντνλησλ
Πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ
θαη αρξήζηνπ πιηθνχ
Δζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ
ύλνιν

31.12.2010

31.12.2009

871.293,97
5.567.523,51

2.411.834,46
5.911.189,25

315.846,77
64.129,64
6.818.793,89

137.901,21
141.205,20
8.602.130,12

Οη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ αθνξνχλ ζε πσιήζεηο θηαιψλ θαη πσκάησλ.
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη ζε επεμεξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ.
Ζ κείσζε ησλ πσιήζεσλ ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε νθείιεηαη ζηε
δηαθνπή ηεο εκπνξίαο ησλ πσκάησλ ELOCAP.
6.

ΔΞΟΓΑ

Ποζά ζε Εσρώ

31.12.2010

31.12.2009

Κόζηνο Πσιήζεσλ
Κφζηνο Πξψησλ θαη
βνεζεηηθψλΤιψλ & Δκπ/ησλ
Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ
Απνζβέζεηο παγίσλ
Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

4.182.529,33
650.939,46
373.278,60
798.263,68
146.258,28
6.151.269,35

5.437.520,71
581.430,42
631.809,42
840.438,32
386.230,67
7.877.429,54

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ
Απνζβέζεηο παγίσλ
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

Έμνδα Γηνίθεζεο
191.896,99
115.486,08
187.523,98
243.706,89
61.012,12
32.267,08
82.182,57
39.168,52
522.615,66
430.628,57

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ
Απνζβέζεηο παγίσλ
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

Έμνδα Γηάζεζεο
95.948,49
76.990,72
162.117,57
158.381,48
40.011,62
105.431,87
161.205,26
102.994,84
459.282,94
443.798,91

ρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ απνζβέζεσλ βιέπεηε παξαθάησ παξ. 9.
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7.ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ - ΔΞΟΓΑ
Αλαιχνληαη ζε :
Ποζά ζε Εσρώ

Δζνδα απφ ρξεψζεηο πειαηψλ
κε έμνδα ηξνπνπνηήζεσλ
θαινππηψλ
Δηζπξαηηφκελα έμνδα
απνζηνιψλ ζε πειάηεο
Λνηπά έζνδα
Σαθηνπνηήζεηο ινγ/ζκψλ
ππνρξεψζεσλ
Γηαθνξά ιεθζείζαο έθπησζεο
Δμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

31.12.2010

31.12.2009

68.800,00

0,00

2.346,40
6.769,03

0,00
874,85

0,00

14.501,44

0,00
-201.273,72
-415,92
-123.774,21

-28.111,56
0,00
-14.865,58
-27.600,85

Σα έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ αλαθέξνληαη θαηά πνζφ 157.773,72 € ζε πξνκήζεηεο FACTORING
ρξήζεο 2008, πνπ νξηζηηθνπνηήζεθαλ σο πξνο ηελ επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο εληφο ηνπ 2010 θαη θαηά
πνζφ 43.500 € ζε ρξέσζε ηνπ 2007 πξνο πειάηε πνπ δελ έρεη γίλεη δεθηή απφ ηνλ ηειεπηαίν.
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8.

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Ποζά ζε Εσρώ
Σξέρσλ θφξνο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Φόξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεσο

31.12.2010
-178.983,40
-47.513,75
-226.497,15

31.12.2009
0,00
-43.304,52
-43.304,52

Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ηζρχνληνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή έρεη σο εμήο:

31.12.2010
Εεκίεο πξν θφξσλ
Φφξνο πνπ αλαινγεί ζην θνξνινγηθφ
ζπληειεζηή 24%/25%
Με αλαγλψξηζε θνξνινγηθήο Εεκίαο
Φφξνο πεξαίσζεο ρξήζεσλ 2007 - 2009
Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ απφ
δηαθνξέο θνξνινγηθψλ δεκηψλ κε δεκίεο ΓΛΠ
Φνξνινγηθά έζνδα/έμνδα θαη πξαγκαηηθφο
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ρξήζεσο

31.12.2009

-640.587,69

-384.324,92

153.741,05

96.081,23

--153.741,05

-96.081,23

-178.983,40

0,00

-47.513,75

-43.304,52

-227.497,15

-43.304,52

Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία είρε αρξεζηκνπνίεηεο
κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο χςνπο Δπξψ 4.500 ρηι πεξίπνπ, δηαζέζηκεο γηα ζπκςεθηζκφ έλαληη
κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. χκθσλα κε ηνλ θνξνινγηθφ λφκν νη ζρεηηθέο δεκίεο δχλαηαη λα
κεηαθεξζνχλ ζην κέιινλ γηα πέληε ζπλερφκελεο ρξήζεηο. Ζ Δηαηξεία αθνινπζψληαο ζπληεξεηηθή
πνιηηηθή δελ αλαγλψξηζε, γηα ηηο αλσηέξσ δεκίεο, ζρεηηθή απαίηεζε απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία.
Καηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2010, ε εηαηξεία απνδέρζεθε ην βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3888/2010
ζεκείσκα πεξαίσζεο θαη έηζη νξηζηηθνπνίεζε ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνζέζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 –
2009. Δμαηηίαο απηνχ επηβαξχλζεθε κε θφξν πνζνχ € 178.983,40.
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Οη αλαγλσξηζζείζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ποζά ζε Εσρώ
Καηά ηελ
31.12.2009
Δπίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα
πεξηφδνπ
Καηά ηελ
31.12.2009
Δπίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα
πεξηφδνπ
Καηά ηελ
31.12.2010

Αλακνξθώζεηο
εμόδσλ Leasing

Γηαθνξά
Απνζβέζεσλ

Αλαγλώξηζε
Πξόβιεςεο
απνδεκίσζεο
πξνζσπηθνύ

Αλακνξθώζεηο
άπισλ
ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνύ

Λνηπά

ύλνιν

355.674,31

27.924,21

-8.378,60

-2.477,90

0,00

372.742,02

-39.326,12

78.802,77

-800,00

4.627,86

0,00

43.304,52

316.348,19

106.726,98

-9.178,60

2.149,96

0,00

416.046,54

-32.182,32

89.116,01

-800,00

80,06

-8.700,00

284.165,87

195.842,99

-9.978,60

2.230,02

-8.700,00

47.513,75

463.560,29

Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο γηα ηελ Δηαηξεία αλαθέξνληαη ζηελ εκείσζε 21 «Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο».
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9.

ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

Έπηπια

Αθηλεη/ζεηο
ππό
εθηέιεζε

&

&

&

&

Σερληθά
έξγα

Λνηπόο
κεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο

Λνηπόο
εμνπιηζκόο

Πξνθαηαβν
ιέο

128.811,15
0

2.500.368,59
7.600,00

6.625.019,46
196.201,20

0

0

Γήπεδα
&
Οηθόπεδα

Ποζά ζε. Εσρώ
Κόζηνο
Καηά ηελ 31.12.2008
Αγνξέο – πξνζζήθεο
Πσιήζεηο –
απνζχξζεηο
Δίζπξαμε
επηρνξεγήζεσλ θαη
ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο
Καηά ηελ 31.12.2009
Αγνξέο – πξνζζήθεο
Πσιήζεηο –
απνζχξζεηο
Δίζπξαμε
επηρνξεγήζεσλ θαη
ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο
Καηά ηελ 31.12.2010

0
128.811,15
0

2.507.968,59
0,00

0

0

0
128.811,15

2.507.968,59

6.821.220,66
177.321,23

6.998.541,89

Μεηαθνξηθά
κέζα
115.251,00
333,50

ύλνιν

157.988,31
8.462,01

0,00
22.000,94

9.527.438,51
234.597,65

0

0

0,00

0

0

115.584,50
0,00

166.450,32
15.895,74

22.000,94
-22.000,94

9.762.036,16
171.216,03

0

0

0,00

0
182.346,06

0,00

0,00
9.933.252,19

0
115.584,50

0,00

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31.12.2008
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Πσιήζεηο –
απνζχξζεηο
Μεηαθνξέο
Καηά ηελ 31.12.2009
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Πσιήζεηο –
απνζχξζεηο
Μεηαθνξέο
Καηά ηελ 31.12.2010
Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31.12.2010

0

349.924,50
75.471,53

2.962.273,97
672.930,98

115.250,21
16,68

108.495,37
17.315,65

0,00

3.535.944,05
765.734,84

0

425.396,03
75.578,16

3.635.204,95
375.238,02

115.266,89
66,70

125.811,02
18.870,27

0,00

4.301.678,89
469.753,15

0

500.974,19

4.010.442,97

115.333,59

144.681,29

0,00

4.771.432,04

128.811,15

2.006.994,40

2.988.098,92

250,91

37.664,77

0,00

5.161.820,15
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ΑΛΛΑΓΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΑΔΗ ΓΛΠ 8
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο βαζηδφκελε ζε πξαγκαηνγλσκνζχλε εηδηθνχ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ
ζρεηηθή κε ην ρξφλν σθέιηκεο δσήο ησλ κεραλεκάησλ, κεηψζεθαλ νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο απηψλ
απφ 1.1.2010, ιφγσ γλσκνδφηεζεο ηνπ ελ ιφγσ φηη ηα κεραλήκαηα έρνπλ σθέιηκν ρξφλν δσήο αθφκε
δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ. Οη λέεο σθέιηκεο δσέο θξίλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε εχινγεο θαη δίθαηεο.
Με βάζε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο ινηπφλ νη απνζβέζεηο ησλ κεραλεκάησλ αλήιζαλ γηα ην δηάζηεκα 1/1/
- 31/12/2010 ζε 375.238,02 € (ππνινγηζκφο 10% επί ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ησλ παιαηψλ
κεραλεκάησλ ηελ 31.12.2009), ελψ αλ νη απνζβέζεηο δηελεξγνχλην κε βάζε ηνπο παιαηνχο ζπληειεζηέο
(10% επί ηεο αμίαο θηήζεσο) ζα αλεξρφηαλ γηα ην δηάζηεκα απηφ ζε 648.581,63 €. Αλάινγεο δηαθνξέο
ζα ππάξρνπλ κειινληηθά γηα κηα πεληαεηία αθφκε.

10.

ΑΩΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Ποζά ζε Εσρώ
Κόζηνο

Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Καηά ηελ 31.12.2008

25.382,60

Αγνξέο – πξνζζήθεο

13.000,00

Πσιήζεηο - απνζχξζεηο

0,00

Καηά ηελ 31.12.2009

38.382,60

Αγνξέο – πξνζζήθεο

2.425,00

Πσιήζεηο - απνζχξζεηο
Καηά ηελ 31.12.2010

0,00
40.807,60

Απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31.12.2008

21.333,75

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

3.773,53

Πσιήζεηο - απνζχξζεηο

0,00

Καηά ηελ 31.12.2009

25.107,28

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

4.549,19

Πσιήζεηο - απνζχξζεηο
Καηά ηελ 31.12.2010

0,00
29.656,47

Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31.12.2010

11.151,13

35

EPSH A.B.E.E.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
11.

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ

Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:
Ποζά ζε Εσρώ
Δκπνξεχκαηα

31.12.2010

31.12.2009

0,00

0,00

Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή

211.227,11

207.083,69

Πξψηεο & Βνεζεηηθέο χιεο

961.532,95

1.023.160,80

0,00

0,00

1.172.760,06

1.230.244,49

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ
ύλνιν

12.

ΑΠΑΗΣΖΔΗ

Οη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ποζά ζε Εσρώ
Πειάηεο
Υξεψζηεο δηάθνξνη θαη πξνθαηαβνιέο
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Αλακελφκελεο εθπηψζεηο πξνκεζεπηψλ
ύλνιν

31.12.2010

31.12.2009

292.645,00

991.739,41

57.833,79

121.783,90

12.432,76

12.307,67

0,00

0,00

362.911,55

1.125.830,98

ην θνλδχιη «Πειάηεο» ηεο 31.12.2010 πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ
πειαηείαο πνζνχ 45.718,48 €, νη νπνίεο έιεγαλ κεηά ηελ 31.12.2010.
Οη ρξεψζηεο δηάθνξνη αθνξνχλ απαίηεζε απφ πηζησηηθφ Φ.Π.Α. Γεθεκβξίνπ θαη πξνθαηαβνιέο ζε
εθηεισληζηέο θαη ζε πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ.
Σα έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ αθνξνχλ ζε θαηαβιεζέληα αζθάιηζηξα πεξηφδνπ κεηά ηελ 1.1.2011.
13.

ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ

Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σα δηαζέζηκα θαη
ηακεηαθά ηζνδχλακα έρνπλ σο εμήο:
Ποζά ζε Εσρώ
Σξάπεδεο

31.12.2010

31.12.2009

77.168,53

210.137,55

Σακείν

1.086,00

877,43

ύλνιν

78.254,53

211.014,98

Σα δηαζέζηκα ζηηο Σξάπεδεο απνηεινχλ θαηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκνχο φςεσο ζε λφκηζκα επξψ.
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14.

ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Σν εγθεθξηκέλν θαη θαηαβιεζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 58.000 θνηλέο
πιήξσο εμνθιεκέλεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 100 ε θάζε κία. Σν ζχλνιν ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε Δπξψ 5.800.000.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπ δελ ζεκεηψζεθε θακία κεηαβνιή ζην κεηνρηθφ
θεθάιαην ή ζηελ δηαθνξά ππέξ ην άξηην.

15.

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ηελ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2010 θαη θαηά ηελ 31.12.2009.
H Δηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί αλαινγηζηηθή κειέηε ζε εηήζηα βάζε, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ ΓΛΠ 19, αιιά επηβαξχλεη ην απνηέιεζκα θάζε ρξήζεο πξνζεγγηζηηθά, βάζεη ηεο αξρηθήο
αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο ρξήζεηο 2004-2005, θαζψο εθηηκά φηη ην χςνο
απηήο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ.

16.

ΓΑΝΔΗΑ

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη νη ππνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηεο Δηαηξείαο
αλαιχνληαη :
Ποζά ζε Εσρώ

εκ.

31.12.2010
155.629,37

31.12.2009
304.763,54

Γάλεηα γηα θεθάιαηα θίλεζεο Δ.Σ.Δ.

85.694,97

0,00

Υξεκαηνδνηήζεηο Factoring

69.975,48

0,00

ΔΣΔ Γάλεην #105/409737-8 € 778.240,00

Τπνζύλνιν ηξαπεδηθώλ δαλείσλ
Leasing ΔFG Αξ.πκβ.05185-010001,2,3 €1.410.000

Τπνζύλνιν ππνρξεώζεσλ από
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Γεληθό ύλνιν

311.299,82

304.763,54

381.968,28

542.879,90

381.968,28

542.879,90

693.268,10

847.643,44

Ο δηαρσξηζκφο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ απφ δάλεηα θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ζε
καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο έρεη σο εμήο :
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Ποζά ζε Εσρώ

31.12.2010
477.191,68
216.076,42
0,00
693.268,10

Τπνρξεψζεηο πιεξσηέεο εληφο ελφο έηνπο
Τπνρξεψζεηο πιεξσηέεο απφ 2 έσο θαη 5 έηε
Τπνρξεψζεηο πιεξσηέεο κεηά απφ 5 έηε

ύλνιν

31.12.2009
305.987,18
541.656,26
0,00
847.643,44

Σν κέζν επηηφθην ησλ δαλείσλ είλαη euribor ηξηκήλνπ πιένλ πεξηζψξην 2% πιένλ 0,6% Ν 128/75

Ζ απνπιεξσκή κφλν ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ έρεη σο εμήο :
Ποζά ζε Εσρώ

Μεηά απφ 5 έηε

31.12.2010
311.299,82
0,00
0,00

31.12.2009
149.247,59
155.515,95
0,00

ύλνιν

311.299,82

304.763,54

Δληφο ελφο έηνπο
Μεηά απφ 2 έσο θαη 5 έηε

Ζ αληίζηνηρε απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ
εκείσζε 19 θαησηέξσ.

17.

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ

ην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο», πεξηέρνληαη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο εκπνξεπκάησλ, πξψησλ
πιψλ αληαιιαθηηθψλ, δηαθφξσλ αλαισζίκσλ, εηδψλ ζπζθεπαζίαο θαη ππεξεζηψλ.
Καηά ηελ 31.12.2010 ην θνλδχιη πεξηιακβάλεη θαη επηηαγέο πιεξσηέεο ιήμεσο κεηά ηελ 31.12.2010 ζε
πξνκεζεπηέο, χςνπο 650.000 €.

18.

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ποζά ζε Εσρώ
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
Γηαθφξνπο πηζησηέο
ύλνιν

31.12.2010

31.12.2009

33.160,00

37.960,00

12.425,49

86.259,01

100.553,78

89.666,29

146.139,27

213.885,30

Σα έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ αθνξνχλ ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ρξέσζεο πξνο πειάηε κέξνπο
θαινππηνχ (ζπλνιηθή ρξέσζε 40.000 €) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάπνηα εηδηθά πξντφληα. Σν πνζφ απηφ
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ζα σθειήζεη ηα έζνδα ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ αλαινγηθά κε ηηο απνζβέζεηο ηνπ θαινππηνχ.
Γηα ηελ ρξήζε 2010, ηα έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα πεξηιακβάλνπλ πξνκήζεηεο ηξίησλ δνπιεπκέλεο
πνζνχ € 12.163,56 θαη ηειεθσληθά έμνδα πνζνχ € 261,93.
Γηα ηελ ρξήζε 2009, ηα έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα πεξηιακβάλνπλ ξεχκα παξαγσγήο Δπξψ 28.196,75
πξνκήζεηεο ηξίησλ δνπιεπκέλεο Δπξψ 15.535,67, ηφθνπο factoring επξψ 39.886,80 θαη δηάθνξεο παξνρέο
ηξίησλ Δπξψ 2.639,79.
ηνπο πηζησηέο δηάθνξνπο ηεο ρξήζεο 2010 πεξηιακβάλνληαη νη επηδνηήζεηο επξψ 65.500,00 θαη νη
απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο Δπξψ 35.053,78.
ηνπο πηζησηέο δηάθνξνπο ηεο ρξήζεο 2009 πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη επηδνηήζεηο επξψ 65.500,00, νη
απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο Δπξψ 21.668,96 θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο πνζνχ € 2.497,33.

19.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΩΔΗ

Πνζά ζε Δπξψ

Διάρηζηεο πιεξσκέο
κηζζσκάησλ
31.12.2010
31.12.2009

Παξνχζα αμία ησλ
ειαρίζησλ πιεξσκψλ
κηζζσκάησλ
31.12.2010
31.12.2009

Πνζά πιεξσηέα απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο:
Δληφο ελφο έηνπο
Απφ 2 έσο θαη 5 έηε
Μεηά απφ 5 έηε
χλνιν
Παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ απφ
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο

177.235,20
223.816,62
0,00

176.525,76
399.444,32
0,00

401.051,82

575.970,08

165.891,86
216.076,42
0,00

156.739,59
386.140,31
0,00

381.968,28

542.879,90

381.968,28

542.879,90

Μείνλ: πνζφ πιεξσηέν εληφο 12 κελψλ
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο)

165.891,86

156.739,59

Πνζφ πιεξσηέν κεηά απφ 12 κήλεο

216.076,42

386.140,31

Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη θηηξηαθφ εμνπιηζκφ. Ζ δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ είλαη 10 έηε.
Γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ - 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην κέζν πξαγκαηηθφ θφζηνο δαλεηζκνχ αλέξρεηαη
ζε 3,33% (Δπηηφθην γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2009: 4,20%). Σν επηηφθην θαζνξίδεηαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Όιεο νη κηζζψζεηο θαζνξίδνληαη ζε κία ζηαζεξή βάζε
απνπιεξσκήο θαη δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο γηα ελδερφκελεο πιεξσκέο κηζζσκάησλ.
Όιεο νη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο έρνπλ ζπλαθζεί ζε Δπξψ.
Ζ εχινγε αμία ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πξνζεγγίδεη ην
ινγηζηηθφ ππφινηπν ησλ βηβιίσλ.
Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο εμαζθαιίδνληαη κε ηελ παξαθξάηεζε
θπξηφηεηαο απφ ηνλ εθκηζζσηή ησλ ρξεκαηνδνηεζέλησλ παγίσλ.
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20.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ

Ποζά ζε Εσρώ

31.12.2010

Φφξνο βάζεη πεξαίσζεο Ν. 3888/2010

31.12.2009

137.202,42

0,00

0,00

26.369,86

Φ.Μ.Τ θαη ινηπνί θφξνη ηξίησλ

21.954,80

27.499,46

ΗΚΑ θαη ινηπά Σακεία 12νπ θαη Γ.Υ.

37.421,36

28.398,72

196.578,58

82.268,04

Φ.Π.Α.

ύλνιν

Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ήηαλ ηξέρνπζαο κνξθήο (κε ιεμηπξφζεζκεο) ηελ 31.12.2010.
Ζ εμππεξέηεζή ηνπο γίλεηαη θαλνληθά εληφο ηνπ 2011.
21.

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΗΔ

Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαζψο θαη νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο απηά θαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2010, παξαηίζεληαη θαησηέξσ:
Αγνξεο θαη ιήςε ππεξεζηώλ
Ποζά ζε Εσρώ
Δ.ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ Αγνξέο
& ππεξεζίεο Logistics

31.12.2010

31.12.2009

1.596.703,47

133.251,61

ELOPAK TRADING Αγνξέο εκπνξεπκάησλ

0,00

977.151,75

ELOPAK NORWAY Αγνξέο

0,00

7.498,83

ύλνιν

1.596.703,47 1.117.902,19

Πσιήζεηο
Ποζά ζε Εσρώ

31.12.2010

31.12.2009

ELOPAK GMBH Πσιήζεηο θαπαθηψλ

0,00

4.054,50

ELOPAK SPA Πσιήζεηο θαπαθηψλ

0,00

61.215,30

637.635,56

24.036,24

637.635,56

89.306,04

Δ.ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ
ύλνιν

Πσιήζεηο Πξντφλησλ

Σν θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν αλήιζε γηα ην 2010 ζε επξψ 115.312,42,
ελψ γηα ην 2009 είρε αλέιζεη ζε Δπξψ 115.219,74. Γηα ηα κέιε ηνπ Γ δελ θαηαβιήζεθε απνδεκίσζε
ή κηζζφο.
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Σα πνζά ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο:
Ποζά ζε Εσρώ
Δ.ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ

31.12.2009

31.12.2009

1.052.044,51

424.165,47

16.214,87

910.682,65

118.346,28

150.000,00

ELOPAK TRADING
ELOPAK NORWAY AG
ύλνιν

1.186.605,66 1.484.848,12

Σα πνζά απαηηήζεσλ απφ ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο:

31.12.2010

31.12.2009

Δ.ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ

136.775,16

264.519,89

ύλνιν

136.775,16

264.519,89

22.

ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010 κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην
ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ. Λφγσ
δεκηψλ εθηηκάηαη φηη δελ ζα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη.
Με απφθαζε ηεο απφ 2-1-2010 έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο,
ε εηαηξία καο «EPSH ΔΛΛΑ
ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΚΔΤΑΗΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ - ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” είρε
εγγπεζεί ππέξ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο «Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ» πξνο ηελ «ELOPAK PLASTIC SYSTEMS
AS», γηα πνζφ 1.375.000 € , φζν θαη ην ηίκεκα κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο καο απφ ηελ
«ELOPAK PLASTIC SYSTEMS AS» πξνο ηελ «Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ», κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ
παξαπάλσ ηηκήκαηνο, ε νπνία ζα γίλεη ζηαδηαθά ζε βάζνο πεληαεηίαο.

23.

ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΑ

Γελ έρνπλ πξνθχςεη γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα νπνία λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Δλφςεη ηνπ φηη ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο έρεη κεησζεί πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ
ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα ζέζεη ην δήηεκα πξνο πηνζέηεζε
κέηξσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
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24.
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ
α. Κίνδσνος Αγοράς:
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ θηαιψλ θαη
πσκάησλ θπξίσο κε έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Ζ χπαξμε θαηά θχξην ιφγν κφλν ελφο πειάηε
δεκηνπξγεί θίλδπλνπο, αιιά εθηηκάηαη φηη ε Δηαηξεία δελ δηαηξέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν, ιφγσ ηνπ
κεγέζνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πειάηε ηεο, πνπ είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πψιεζεο
γαιαθηνθνκηθψλ ζηελ Έιιάδα θαζψο θαη ηελ κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλνπκε
έρεη ήδε μεθηλήζεη ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο κηθξφηεξνπο πειάηεο.
β. Πιζηωηικός κίνδσνος:
Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν δηφηη ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ ηεο απφ ηνλ πειάηε
Vivartia γίλεηαη κέζσ θάθηνξηλγθ (factoring) ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο.
γ. Κίνδσνος μεηαβολής ηιμών:
Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, δηφηη ππάξρεη έγγξαθε
ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε Vivartia γηα αχμεζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ καο εθφζνλ απμεζνχλ
νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ.
Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο κεηαβνιήο ηηκψλ ρξενγξάθσλ (equity securities) θαζψο δελ
θαηέρεη ε Δηαηξεία ηέηνηα ρξεφγξαθα.
δ. Κίνδσνος ρεσζηόηεηας:
Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ έγθαηξε πξφβιεςε ησλ εθάζηνηε
ρξεκαηηθψλ αλαγθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έγθαηξε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο
θάθηνξηλγθ (factoring) ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο.
ε. Κίνδσνος επιηοκίων:
Σα έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο επεξεάδνληαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο
ησλ επηηνθίσλ θαζψο ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πξνο επέλδπζε εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηα επηηφθηα ηνπ
Δπξψ ηα νπνία αθελφο έρνπλ ηζηνξηθά ρακειή κεηαβιεηφηεηα θαη αθεηέξνπ ε πξνβιεπφκελε
κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο γηα κειινληηθέο ρξήζεηο παξακέλεη επίζεο ηδηαίηεξα ρακειή.
ζη. Σσναλλαγμαηικός κίνδσνος:
Γελ ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δηφηη νη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο.
δ. Διατείριζε κινδύνων κεθαλαίοσ:
Ζ Δηαηξεία πξνζπαζεί λα δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηά ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ ζπλέρηζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα. Ζ ζρέζε
θαζαξνχ ρξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα έρεη σο αθνινχζσο:
Γάλεηα Σξαπεδψλ & Leasing:
Μέηνλ: Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα & Σακεηαθά Ηζνδχλακα:
Καζαξό Υξένο
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ρέζε Καζαξνύ Υξένπο πξνο Ηδηα Κεθάιαηα

31.12.2010
31.12.2009
693.268,10
847.643,44
-78.254,53 -211.014,98
615.013,57
636.628,46
1.759.517,51 2.626.602,36
0,35
0,242
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