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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΠΟΛΤΠΑΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΓΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ»
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΠΟΛΤΠΑΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΝΩΝΤΜΟ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ» πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ 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 ηελ πεξίιεςε
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Η 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.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Η 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 θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ
δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ 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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Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, 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.
Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ
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 43 α
θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2011
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ.
Λεσθ. Μεζνγείσλ 396,
153 41 Αγ. Παξαζθεπή
ΑΜ ΟΔΛ: 148

Βαζίιεο Νηάξρνο
ΑΜ ΟΔΛ: 30521
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Γειώζεηο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηηο θαησηέξσ δειψζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 λ. 3556/2007, φπσο
ηζρχεη ζήκεξα , πξνβαίλνπλ νη αθφινπζνη Δθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο:
- Παΐξεο Ισάλλεο ηνπ Δκκαλνπήι, θάηνηθνο Υατδαξίνπ λνκνχ Αηηηθήο, νδφο Καιαβξχησλ αξηζ. 61,
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο.
- Παΐξε Γσξίο ηνπ Γεκεηξίνπ, θάηνηθνο Θξαθνκαθεδψλσλ λνκνχ Αηηηθήο, νδφο Γεκεηξίνπ Πνιηνξθηηή
αξηζ. 12, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
- Μπαιηά Παλαγηψηα ηνπ Υξήζηνπ, θάηνηθνο Υατδαξίνπ λνκνχ Αηηηθήο, νδφο Καιαβξχησλ αξηζ. 61, κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Τπφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλψλπκεο
Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΠΟΛΤΠΑΚ Α.Β.Δ.Δ.», δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ
φζσλ γλσξίδνπκε:
(α) νη εηήζηεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1/1 έσο 31/12/2010, νη νπνίεο
θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο ΠΟΛΤΠΑΚ
Α.Β.Δ.Δ., θαη
(β) ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ
ζέζε ηεο ΠΟΛΤΠΑΚ Α.Β.Δ.Δ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη
αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.

Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2011
Οη εθπξφζσπνη ηνπ Γ

Παΐξεο Δκκ.. Ισάλλεο

Παΐξε Γεκ. Γσξίο

Μπαιηά Υξ. Παλαγηψηα

ΑΓΣ  297979

ΑΓΣ Ρ 053010

ΑΓΣ  159043
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Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε από 01.01.2010 – 31.12.2010
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΠΟΛΤΠΑΚ Α.Β.Δ.Δ. παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζε ηνπ γηα ηηο Δηήζηεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ζχκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ
Κ.Ν. 2190/ 1920 θαη ηνλ Ν.3556/2007.
Οη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο.
Α. Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ 2010
α) Ωο πξνο ηα αθαζάξηζηα έζνδα :
Σα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα αλήιζαλ ζε 220 ρηι.επξψ έλαληη ησλ αθαζάξηζησλ
εζφδσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2009 πνπ ήηαλ 219 ρηι. επξψ. Γελ ππήξμε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ ηδίξνπ.
β) Ωο πξνο ηεο δεκηέο ηεο ρξήζεσο:
Η εηαηξία παξνπζίαζε δεκηέο ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, νη νπνίεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 338 ρηι. επξψ έλαληη
ησλ δεκηψλ πνπ είρε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πνπ ήηαλ 49 ρηι. επξψ. Η δεκηά απηή νθείιεηε ζηελ
επαλεθηίκεζε ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, ε νπνία έγηλε απφ αλεμάξηεην νξθσηφ εθηηκεηή θαη επηβάξπλε
ηα απνηειέζκαηα απν επελδπηηθέο δξαηεξηφηεηεο θαηά 330 ρηι. επξψ.
γ) Ωο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο :
Καηά ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ είρακε ηηο εμήο αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ:
1. Ωο πξνο ην πάγην ελεξγεηηθφ
Σν πάγην ελεξγεηηθφ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 3.585 ρηι. επξψ έλαληη ηεο ρξήζεσο 2009 πνπ ήηαλ
3.937 ρηι. επξψ. Τπήξμε κηα κείσζε θαηά 352 ρηι. επξψ πνπ νθείιεηε ζηελ επαλεθηίκεζε ησλ
επελδχζεσλ πνπ έρεη ζε αθίλεηα, ε νπνία έγηλε απφ αλεμάξηεην νξθσηφ εθηηκεηή θαη ππνηίκεζε
ηελ αμία ηνπο θαηά 330 ρηι. επξψ.
2. Ωο πξνο ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 143 ρηι. επξψ έλαληη ησλ 115
ρηι. επξψ πνπ ήηαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Γελ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κεηαβνιή.
3. Ωο πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα
Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζηα 2.135 ρηι. επξψ, παξνπζηάδνληαο κηα κείσζε
θαηά 338 ρηι.επξψ ζε ζρέζε κε ην 2009, πνπ αληηζηνηρεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.
4. Ωο πξνο ην παζεηηθφ
Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 31/12/2010 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 320 ρηι. επξψ
έλαληη ησλ 385 ρηι. επξψ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2009, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 65 ρηι. επξψ. Η
κείσζε απηή νθείιεηε ζηελ κείσζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο.
Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 1.274 ρηι. επξψ
έλαληη ησλ 1.194 ρηι. επξψ ηεο ρξήζεο ηνπ 2009. Η κεηαβνιή απηή νθείιεηε ζηελ αχμεζε ησλ
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εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ.
Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ
Σν 2010 ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ άζρεκν νηθνλνκηθφ θιίκα. Οη πξνβιέςεηο γηα
ην 2011 θπκαίλνληαη ζην ίδην πιαίζην. Η εηαηξία δηαηεξψληαο ηνλ εκπνξηθφ ηεο θιάδν απφ ηνλ νπνίν έρεη
ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, πηζηεχεη φηη ζα έρεη θέξδε γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο
ζην ηέινο ηεο ρξήζεο.
Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, ζα πξνηείλεη
ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξίαο λα κελ γίλεη δηαλνκή κεξίζκαηνο.
θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ
Η εηαηξία δελ δηαηξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο γηαηί αλήθεη ζηνλ Όκηιν ηεο εηαηξίαο Δ. ΠΑΪΡΗ
ΑΒΔΔ, ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη έρεη έλα ζεκαληηθφ κέγεζνο πνπ
κπνξεί λα θαιχςεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ηεο εηαηξίαο. Ο εμσηεξηθφο ηεο δαλεηζκφο είλαη
κεδεληθφο θαη ε πηζησηηθή ηεο πνιηθή απζηεξή.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξίαο είλαη νη εηζπξάμεηο ηεο απφ ηνπο πειάηεο.
Η εηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη γεσγξαθηθή δηαζπνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο, ε έθζεζε ηεο ζε
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο είλαη κεδεληθή. Σφζν νη αγνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο φζν θαη νη πσιήζεηο
ηεο, γίλνληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά.
Η εηαηξεία δελ πξναγνξάδεη ή πξνπσιεί ζπλάιιαγκα.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Η κε χπαξμε δαλεηζκνχ δελ δεκηνπξγεί θίλδπλν επηηνθίνπ.
Η εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Η δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο γίλεηε απφ ηνλ Όκηιν κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ
δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ, κε ηελ νπνία θαιχπηνληαη νη βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε
επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο πάληα λα έρεη εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε.
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο έιεγρνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη απφ ηνλ Όκηιν. Η εηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη πξφβιεςε γηα
πηζαλή δεκηά απφ απαμίσζε απαηηήζεσλ θαη ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θξίλεηε φηη δελ ππάξρεη
θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ λα κελ έρεη θαιπθζεί απφ θάπνηα πξφβιεςε επηζθαινχο
απαίηεζεο.
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Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
(ύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3556/2007)
1. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλεξρφηαλ ζε 2.150.000 επξψ θαη ήηαλ
δηαηξεκέλν ζε 86.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 25,00 επξψ ε θαζεκία.
Σν ζχλνιν (100%) ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο θαη αδηαίξεηεο θαη δελ ππάξρνπλ
εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηνρψλ. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηνρέο, είλαη απηά
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Ν. 2190/1920. Η θπξηφηεηα ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη ηελ
απνδνρή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζχκθσλα κε ην
Καηαζηαηηθφ, απφ ηα δηάθνξα φξγαλα ηεο Δηαηξίαο.
2. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο
Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ειεχζεξε θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8β Κ.Ν.
2190/1920. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο.
3. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ Ν.3556/2007
Ο κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ ε εηαηξεία Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ.
4. Κάηνρνη κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ
Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
5. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ – Πξνζεζκίεο άζθεζεο ζρεηηθώλ δηθαησκάησλ
Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ.
6. πκθσλίεο Μεηόρσλ γηα πεξηνξηζκνύο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ή ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ
ςήθνπ.
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηφρσλ γηα πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ
ςήθνπ, πνπ λα είλαη γλσζηέο ζηελ Δηαηξία.
7. Καλόλεο δηνξηζκνύ / αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο Καηαζηαηηθνύ εθόζνλ
δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920.
Γελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
8. Αξκνδηόηεηα Γ.. γηα έθδνζε λέσλ κεηνρώλ / αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, ε εληφο πεληαεηίαο
απφ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνηήζεσο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ,
πνπ ζα ιεθζεί κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δπν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ :
α) λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί
ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην.
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β) λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο, γηα πνζφ πνπ δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ην κηζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηε πεξίπησζε απηή
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3α.
Οη πην πάλσ εμνπζίεο κπνξνχλ λα εθρσξνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. ηε
πεξίπησζε απηή ην κελ κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη
θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία, ην δε
χςνο νκνινγηαθνχ δαλείνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία.
Οη πην πάλσ εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηνπο αξρίδεη κεηά
ηελ ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. Η απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο
δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Η σο άλσ εμνπζία δελ έρεη παξαζρεζεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
9. εκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο πνπ ηζρύνπλ / ηξνπνπνηνύληαη / ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο
ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο.
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο πνπ λα ηζρχνπλ / ηξνπνπνηνχληαη / ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο
ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
10. πκθσλίεο απνδεκίσζεο κειώλ Γ.. ή πξνζσπηθνύ ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο / απόιπζεο ρσξίο
βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκνύ ζεηείαο / απαζρόιεζεο ιόγσ δεκόζηαο πξόηαζεο.
Γελ πξνβιέπεηαη θακία απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο /
απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ζεηείαο / απαζρφιεζεο ιφγσ δεκφζηαο πξφηαζεο πέξαλ ηεο
λφκηκεο.

Αζπξφππξγνο, 14 Μαξηίνπ 2011
Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΠΟΛΤΠΑΚ Α.Β.Δ.Δ.

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. & Γ/λσλ χκβνπινο

Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ..

Ισάλλεο Δκκ. Παΐξεο

Γσξίο Γεκ. Παΐξε
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Η Δηαηξεία
εκ.

31.12.2010

31.12.2009

ΜΗ-ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα
ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

4.1
4.2
4.3

615'567
2'970'000
0
3'585'567

637'272
3'300'000
0
3'937'272

4.4
4.5
4.6
4.7

9'228
65'125
45'737
22'778
142'867

0
65'137
40'910
9'243
115'290

3'728'434

4'052'562

4.8
4.9
4.9

2'150'000
435'653
1'256'000
-1'707'151
2'134'502

2'150'000
435'653
1'520'000
-1'632'835
2'472'818

4.10
4.11
4.12

1'357
4'562
314'000
319'920

1'357
4'122
380'000
385'480

4.13
4.14

1'223'654
50'358
1'274'012

1'169'524
24'741
1'194'264

3'728'434

4'052'562

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Απνγξαθή Απνζεκάησλ
Πειάηεο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο αθηλήησλ
Απνηειέζκαηα εηο λέν

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Αλαβαιιφκελνη θφξνη

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ

εκ

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

Κχθινο εξγαζηψλ
Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) εθκεηαιιεύζεσο

4.15
4.16

219'990
(194'475)
25'515

218'713
(220'545)
-1'832

Άιια έζνδα
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Άιια έμνδα
Λεηηνπξγηθό θέξδνο/(δεκηά)

4.17
4.16
4.16
4.18

89'805
(136'532)
(35'693)
(471)
(57'375)

79'078
(128'923)
(1'013)
(542)
(53'232)

(60)
(57'435)

(110)
(53'342)

Έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο
Κέξδνο/(δεκηά) ζπλήζσλ εξγαζηώλ

Αχμεζε (κείσζε) αμίαο επελδχζεσλ
Κέξδνο/(δεκηά) πξν θόξσλ

4.19

(329'957)
(387'392)

85
(53'257)

Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξό θέξδνο/(δεκηά) κεηά θόξσλ

4.20

49'076
(338'316)

3'759
(49'498)

0
0

0
0

(338'316)

(49'498)

-3.9339

-0.5756

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο
Γηθαίσκα κεηνςεθίαο
Καζαξό θέξδνο/(δεκηά) κεηά θόξσλ πνπ αλαινγνύλ
Κέξδνο αλά κεηνρή (ζε Δπξώ)

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

11

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
Πεξίνδνο απφ 1/1/2010 έσο 31/12/2010

Η Δηαηξία
Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Απνζεκαηηθό
εύινγεο
αμίαο
αθηλήησλ

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

1'520'000
(264'000)
1'256'000

(1'632'835)
(74'316)
(1'707'151)

Απνζεκαηηθά
Κεθάιαηα

Απνζεκαηηθό
εύινγεο
αμίαο
αθηλήησλ

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

Απνζεκαηηθά
Κεθάιαηα

Τπόινηπα, θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010
Απνηέιεζκα Υξήζεο 2010

2'150'000

435'653

Τπόινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

2'150'000

435'653

ύλνιν

2'472'818
(338'316)
2'134'502

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Πεξίνδνο απφ 1/1/2009 έσο 31/12/2009
Μεηνρηθό
Κεθάιαην

ύλνιν

Τπόινηπα, θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009
Απνηέιεζκα 2009

2.150.000

435.653

1.520.000

(1.583.337)
(49.498)

2.522.316
(49.498)

Τπόινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009

2.150.000

435.653

1.520.000

(1.632.835)

2.472.818

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1/1 - 31/12/2010
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θόξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο

1/1 - 31/12/2009

(387'392)

(53'257)

22'114

42'671

330'000
233

0
533

(43)
60

0
110

(9'228)
(5'048)
63'264

3'121
227'884
(225'854)

(60)

(110)

13'901

(4'903)

(409)
43

0

(366)

0

0

0

0

0

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

13'535

(4'903)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο
πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

9'243
22'778

14'146
9'243

Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
(Μείνλ):
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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1
1.1

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία
Η εηαηξία

Η ΠΟΛΤΠΑΚ Α.Β.Δ.Δ. (ε «Δηαηξία») ηδξχζεθε ην 1977. Δίλαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε ΑΡ.Μ.Α.Δ.
3004/01/Β/86/3003 θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηνλ Βνηαληθφ ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ.
1.2

Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο

Η εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο θαζψο επίζεο
θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ.

2
2.1

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
πκκόξθσζε κε ηα ΓΠΥΑ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB),
θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (IFRIC)
ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010.
2.2

Βάζε θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
αλαπξνζαξκνγή νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο.
2.3

Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ζηηο 14 Μαξηίνπ
2011 θαη ηεινχλ ππφ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
2.4

Καιππηόκελε πεξίνδνο

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 έσο
θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010.
2.5

Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα
ηεο εηαηξείαο, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε
εηαηξία.
Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο ηνπ επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
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εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηηο δεκνζηεπκέλεο ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηα
αζξνίζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
2.6

Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο

Αιιαγέο ζε πξόηππα, θαη ζε δηεξκελείεο πξνηύπσλ
Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη
ππνρξεσηηθή γηα ηε ρξήζε πνπ ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010.
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) - Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε
Η 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 θαη εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009. Η εηαηξία δελ επεξεάδεηαη απφ
ηελ αλσηέξσ δηεξκελεία
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) - Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα
πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο ζηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην θαηά πφζν θάπνηα ζπκθσλία εκπεξηέρεη
κίζζσζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ησλ
ελζψκαησλ παγίσλ. Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαζψο ε εηαηξία έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. Η ηξνπνπνίεζε απηή
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010
θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) - Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ
θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο
ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή
ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Η ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) - πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) - Δλνπνηεκέλεο
θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα
ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα
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κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ απεηθφληζε απεπζείαο ζηα
απνηειέζκαηα δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ
κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”). 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. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα
εθαξκνζηνχλ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009 θαη
ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο.
ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρώξεζεο

Η δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Η
δηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 30 Μαξηίνπ 2009 θαη δελ επεξεάδεη
ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.
ΔΓΓΠΥΑ 17 Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο
Η δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (non-reciprocal)
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. Η
δηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009 θαη
δελ έρεη επεξεάζεη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
ΔΓΓΠΥΑ 18: Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Πειάηεο
θνπφο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 18 απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο
νπνίεο κηα επηρείξεζε ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηεξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο
λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα
επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ πειάηε κε ην δίθηπν ή ηε
παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν ηαπηφρξνλα). Η
Γηεξκελεία 18 απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ,
ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε αληάιιαγκα ην
ελζψκαην πάγην θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνλ
κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο. Η ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ
Πειάηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηέηνηνπ είδνπο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά
ηελ 01/07/2009. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1164/2009 ηεο ΔΔ, νη εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηελ ΔΓΓΠΥΑ
18, ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31
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Οθησβξίνπ 2009. Η Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο.
Η δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηελ εηαηξία.

Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί
ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί.
ΓΠΥΑ 2 - Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ
Η 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 θαη εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009. Η ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.
ΓΠΥΑ 5 - Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηόηεηεο
Η ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο,
Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.
ΓΠΥΑ 8 - Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο
εηαηξίαο.
ΓΛΠ 1 - Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Η 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. Η
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.
ΓΛΠ 7 - Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ
Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Η
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.
ΓΛΠ 17 - Μηζζώζεηο
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο
ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.
ΓΛΠ 18 - Έζνδα
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο - εληνιέαο ή πξάθηνξαο. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.
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ΓΛΠ 36 - Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα
επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο
νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε -άζξνηζε ησλ ηνκέσλ). Η
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.
ΓΛΠ 38 - Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά
ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Η
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.
ΓΛΠ 39 - Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 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 ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα
απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη
ηα απνηειέζκαηα. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.

Πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί.
Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο δηεξκελείεο γηα ηα
ππάξρνληα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί, δελ είλαη φκσο ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ε εηαηξία δελ έρεη πξνγελέζηεξα πηνζεηήζεη:
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) - Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε 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. Η
εηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Η ηξνπνπνίεζε απηή
δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011.
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ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) - Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα
πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο
κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο
γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο
αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ,
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010 θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.

ΓΠΥΑ 9 - Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. θνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε
ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε
ζπλαιιαγψλ. Η κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε
ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9
απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα
επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο
αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία.
Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηζέληα
θαη κε πξαγκαηνπνηζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ
κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο
κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε
ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Η εηαηξία βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ έρεη
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013
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ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) - Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην
Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε
ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα
θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα
αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Η δηεξκελεία δελ έρεη
εθαξκνγή ζηελ εηαηξίαο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ
2011.
ΔΓΓΠΥΑ 19 - Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο.
Η Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Η δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξίαο. Η ηξνπνπνίεζε απηή
δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα εθαξκνζηεί γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010.
Κύξηεο πεγέο αβεβαηόηεηαο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ

2.7

Η θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απαηηεί ηελ
δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ, θξίζεσλ θαη παξαδνρψλ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ.
Η ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα
ζηνηρεία γηα ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ γηα
παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζεο ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, πεξαίσζεο αλέιεγθησλ
θνξνινγηθά ρξήζεσλ θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε
δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ
εθηηκήζεηο.
2.7.1

Δθηηκήζεηο

Μία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ε επίδξαζε ηεο ζηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο είλαη άλσ ηνπ 20% θαη απαηηεί δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο
απφ ηελ δηνίθεζε. Η εηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα
απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο, ηελ εκπεηξία θαη ηηο ηάζεηο ζηελ αγνξά. ηε ζεκείσζε 3 αλαθέξνληαη νη
ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί.
 Φόξνη εηζνδήκαηνο
Η εηαηξία ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο
θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία
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ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Η εηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ ζηεξηδφκελνο ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ.
 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Οη
εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ
εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο
ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ,
ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο,
θηι.), ν ινγαξηαζκφο θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη
αλείζπξαθηε.
2.7.2

Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ

ηελ παξνχζα ρξήζε δελ ζεκεηψζεθαλ κεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο πνπ λα έρνπλ νπζηψδε
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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3

Λνγηζηηθέο Αξρέο

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
3.1

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα θηήξηα θαη ηα νηθφπεδα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ εχινγε αμία ηνπο φπσο απηή
εθηηκήζεθε απφ αλεμάξηεην πξνζνδνθφξν εθηηκεηή θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΛΠ (31
Γεθεκβξίνπ 2003). ηελ ζπλέρεηα αθνινπζήζεθε ε ινγηζηηθή αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Σα ππφινηπα
πάγηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεψο ηνπο. Οη αμίεο
απηέο απεηθνλίδνληαη κεησκέλεο θαηά (α) ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη (β) ηελ ηπρφλ απαμίσζε ηνπο.
Οη δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζεκαληηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παγίσλ,
θεθαιαηνπνηνχληαη. Οη ππφινηπεο δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
θεθαιαηνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο ζπληήξεζεο,
επηδηφξζσζεο θιπ ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ σο έμνδν, θαηά ηνλ ρξφλν
ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο.
Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, θαζ΄
φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη εδαθηθέο
εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη. Η εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο
εμήο:

Κηίξηα
Μεραλήκαηα
Μεηαθνξηθά κέζα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
Άπια ζηνηρεία

3.2

12 - 25
6 – 25
5 – 20
3–7
3–5

έηε
έηε
έηε
έηε
έηε

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα είλαη νη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ φια εθείλα ηα αθίλεηα (ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ε γε, ηα θηίξηα ή ηα κέξε θηηξίσλ) ηα νπνία θαηέρνληαη (είηε κέζσ αγνξάο είηε κέζσ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο) απφ ηελ εηαηξεία, είηε γηα λα απνθνκίδεη κηζζψκαηα απφ ηελ εθκίζζσζή
ηνπο, είηε γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο (ελίζρπζε θεθαιαίνπ), είηε θαη γηα ηα δχν, θαη δελ θαηέρνληαη γηα:
 λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή ή ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ / ππεξεζηψλ ή γηα δηνηθεηηθνχο
ζθνπνχο θαη
 γηα πψιεζε θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
εμφδσλ ζπλαιιαγήο.
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Σα πάγηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξίαο απηή αθνξνχλ ηα νηθφπεδα ηεο εηαηξείαο ηα νπνία απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2008 δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ γηα ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κηζζψλνληαη ζε
ηξίηνπο. Σα νηθφπεδα απηά απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο θαη ε δηαθνξά
πνπ πξνέθπςε αλαγλσξίζηεθεο ζε απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο.
Γηα ηελ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ νηθνπέδσλ απηψλ ε εηαηξεία εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηεο εχινγεο
αμίαο ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη εηεζία απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κε επαξθή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ
ηνπνζεζία θαη ηελ θχζε ηεο επέλδπζεο ζε αθίλεην ή απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Κάζε θέξδνο ή δεκηά
πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξνθχπηεη. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εμεηάζηεθε ε εχινγε αμία ησλ
νηθνπέδσλ θαη έγηλε ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο θαηά 330.000 επξψ.

3.3

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο απνηεινχληαη απφ ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο,
ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα.
Οη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο θαη
πξνζδηνξηζκέλεο θαηαβνιέο θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά.
Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξία παξέρεη ρξήκαηα, πξντφληα ή ππεξεζίεο απεπζείαο ζε έλαλ νθεηιέηε κε ηελ
πξφζεζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο.
Οη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ
θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Οη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη
θαηά εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο αλά κεκνλσκέλε απαίηεζε
(γηα παξάδεηγκα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο έρεη
ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ
αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνκείσζε ηνπο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο
νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο. Η νκαδνπνίεζε ησλ
απαηηήζεσλ γίλεηαη κε βάζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ.
Οη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηνλ ηζνινγηζκφ ηαμηλνκνχληαη
ζαλ εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο θχζεσο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, ε
δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία
απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία.

3.4

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο.

ππνρξεψζεηο

ηεο

εηαηξίαο

πεξηιακβάλνπλ

βξαρππξφζεζκεο

εκπνξηθέο
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 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ ζην θνλδχιη
«Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο».
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξία ζπκκεηέρεη ζε κία ζπκβαηηθή
ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε εηαηξία απαιιάζζεηαη απφ ηελ
ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη.
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθφο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο
απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο.
Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο θχζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πηζηεχεη φηη ε
εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία.
3.5

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ή παξαγσγήο ηνπο θαη
ηεο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, κεησκέλε θαηά
ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ απνζεκάησλ. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ
εηήζηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ, ηηο δαπάλεο
παξαγσγήο ηνπο (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηδηνπαξαγψκελα πξντφληα) θαη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο ηνπο ζηελ
ηνπνζεζία πνπ απνζεθεχνληαη.
3.6

πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα

Οη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη εθθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ
ηζνινγηζκνχ, νη ππνρξεψζεηο πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ.
3.7

Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη βξαρπρξόληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

3.8

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο)
ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ
θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ
ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο
(πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ
πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.
3.9

Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο

Η εηαηξία ζπκκεηέρεη ηφζν ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ φζν θαη ζε πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.
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3.9.1

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ

Η ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνηειεί
ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή βάζεη ηνπ λ. 2112/20 θαη ηηο κεηαβνιέο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκία θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Η
δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο
κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method).
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη κεηαβνιέο ζε
αλαινγηθέο ππνζέζεηο θαηά ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ππεξέβεζαλ ην 10% ησλ ππνρξεψζεσλ
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηνλ αλακελφκελν κέζν φξν
ηεο ππνιεηπφκελεο εξγαζηαθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην πξφγξακκα.
Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο εάλ νη κεηαβνιέο ζηα
ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα είλαη πξναηξεηηθέο γηα ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ππεξεζία γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (εκεξνκελία θαηνρχξσζεο). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην θφζηνο
πξνυπεξεζίαο απνζβέλεηαη ζε ζηαζεξή βάζε κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηνρχξσζεο ησλ παξνρψλ.
3.9.2

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ

Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην Κξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΙΚΑ) πνπ ρνξεγεί ζπληαμηνδνηηθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο. Κάζε
εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο ην κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ ηκήκα ηεο
ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαιχπηεηαη απφ ηελ εηαηξεία. Καηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν
είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Καηά ζπλέπεηα ε
εηαηξία δελ έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή κειινληηθψλ παξνρψλ κε βάζε
απηφ ην πξφγξακκα.
Με βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε)
πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνξέα (π.ρ. ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο
εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο. πλεπψο ην πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο
πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ε εηαηξία (ή θαη ν εξγαδφκελνο) θαη απφ ηηο θαηαβιεζείζεο
επελδχζεηο ησλ εηζθνξψλ απηψλ.
Η πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηελ εηαηξία ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, αλαγλσξίδεηαη σο κία
ππνρξέσζε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε θαη σο αληίζηνηρν έμνδν.
3.10

Πξνβιέςεηο

Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα
παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο.
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3.11

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη,
εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε.
3.12 Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξία πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.13 Μηζζώζεηο
Η εθηίκεζε γηα ην εάλ κία ζπκθσλία πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ζπκθσλίαο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ.
 Δηαηξία σο κηζζσηήο
Οη θαηαβνιέο ζηηο ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα κε ηε
επζεία κέζνδν (ζπζρεηηζκφο εζφδνπ ρξήζεο θαη εμφδνπ). Οη ζρεηηδφκελεο δαπάλεο, φπσο ε ζπληήξεζε θαη
ε αζθάιηζε, αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
 Δηαηξία σο εθκηζζσηήο
Οη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξία δε κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηαηάζζνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αξρηθά άκεζα θφζηε πνπ βαξχλνπλ
ηνπο εθκηζζσηέο ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπκθσλία κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πξνζηίζεληαη ζηε
ινγηζηηθά αμία ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο σο έζνδα κίζζσζεο.
3.14 Έζνδα
3.15 Πσιήζεηο αγαζώλ
Σα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη (θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ), φηαλ
νη βαζηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε, πνπ δηαζπλδένληαη κε ηελ ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ, έρνπλ κεηαβηβαζηεί
ζηνλ αγνξαζηή. Σα έζνδα δελ αλαγλσξίδνληαη, εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα, φζνλ αθνξά ηελ
αλάθηεζε ηνπ νθεηιφκελνπ ηηκήκαηνο ή ηελ ελδερφκελε επηζηξνθή ησλ αγαζψλ.
3.16 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ππάξρεη εχινγε δηαζθάιηζε
φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη φηη ε Δηαηξία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ θαιχπηνπλ πξαγκαηνπνηζείζεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη σο
έζνδν ηεο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη επηρνξεγνχκελεο δαπάλεο. Οη επηρνξεγήζεηο
πνπ θαιχπηνπλ ην θφζηνο απνθηεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν θαη
θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφζβεζεο ηνπ
επηρνξεγεκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ νξίδεη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία.
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3.17 Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο
Σν θαζαξφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο απνηειείηαη απφ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο επί ησλ ζπλαθζέλησλ
δαλείσλ, πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
δεδνπιεπκέλσλ πηζησηηθψλ ηφθσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βξαρππξφζεζκε επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ θαη
αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηελ βαζηθή κέζνδν ηνπ ΓΛΠ 23.
3.18 Φόξνο εηζνδήκαηνο
Η επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
εηεξνρξνληζκέλνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκηέο) αιιά ζα θαηαινγηζζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, εθηφο ηνπ
θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία
πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη πιεξσηένη θφξνη επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο,
βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαη νη ηπρφλ
πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Η εηαηξία θάλεη πξφβιεςε ινγηζηηθψλ
δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. Η πξφβιεςε απηή έρεη
ππνινγηζηεί κε βάζεη ηζηνξηθά δεδνκέλα.
Οη εηεξνρξνληζκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη, βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ πνπ
ζα ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν θαηαινγηζκνχ ηνπο, επί ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο
θνξνινγηθήο βάζεσο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζην βαζκφ πνπ νη
δηαθνξέο απηέο ζπλζέηνπλ εηεξνρξνληζκνχο, πνπ ζα εμαιεηθζνχλ ζην κέιινλ.
Οη εηεξνρξνληζκέλεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηά ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ αλαγλσξίδνληαη κφλν ζηελ
έθηαζε ζηελ νπνία είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ κειινληηθά θέξδε, πνπ ζα πξνζδψζνπλ θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα ζπκςεθηζζνχλ νη εηεξνρξνληζκέλεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.
Οη εηεξνρξνληζκέλεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κεηψλνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία δελ είλαη πιένλ
πξνθαλέο φηη ε ζρεηηθή κειινληηθή θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζα εμαζθαιηζζεί.
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4
4.1

εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Δλζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Πίλαθαο κεηαβνιώλ πεξηόδνπ από 01.01.2010 έσο 31.12.2010
Γήπεδα θαη
νηθφπεδα
Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Πξνζζήθεο 2010
Μεηαθνξέο απφ "ππφ εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Απνζβέζεηο 2010
Δθπνηήζεηο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

Κηίξηα θαη
ηερληθά έξγα

Μεραλήκαηα
θαη ινηπφο
εμνπιηζκφο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ εθηέιεζε

χλνιν

0

437'360

5'446'297

85'899

130'098
409

37'000

6'136'654
409
0
0
6'137'063

0

437'360

5'446'297

85'899

130'508

37'000

0

392'344
5'256

4'893'241
15'040

83'703
1'409

130'094
409

0

0

397'600

4'908'280

85'113

130'503

0

5'499'382
22'114
0
5'521'496

0
0

45'016
39'760

553'056
538'016

2'196
786.69

4
4

37'000
37'000

637'272
615'567

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

28

Πίλαθαο κεηαβνιώλ πεξηόδνπ από 01.01.2009 έσο 31.12.2009
Γήπεδα θαη
νηθφπεδα
Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Πξνζζήθεο 2009
Μεηαθνξέο απφ "ππφ εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Απνζβέζεηο 2009
Δθπνηήζεηο 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

Κηίξηα θαη
ηερληθά έξγα

Μεραλήκαηα
θαη ινηπφο
εμνπιηζκφο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ εθηέιεζε

χλνιν

0

437.360

5.446.297

85.899

130.098

37.000

6.136.654
0
0
0
6.136.654

0

437.360

5.446.297

85.899

130.098

37.000

0

387.088
5.256

4.855.895
37.346

83.703

130.026
68

0

0

392.344

4.893.241

83.703

130.094

0

5.456.711
42.671
0
5.499.382

0
0

50.272
45.016

590.402
553.056

2.196
2.196

73
4

37.000
37.000

679.943
637.272

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο.
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δεζκεχζεηο απφ ηελ Δηαηξία γηα απφθηεζε παγίσλ ζηνηρείσλ.
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4.2

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο έγηλε δηαθνπή ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ θαη
αιιαγή ζηελ ρξήζε ησλ αθηλήησλ ηεο απφ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ζε επελδπηηθά. Σα αθίλεηα απνηηκήζεθαλ
ζηελ εχινγε αμία κεηά απφ κειέηε πνπ έγηλε απφ πηζηνπνηεκέλν νξθσηφ εθηηκεηή κε εκεξνκελία
απνηίκεζεο 31/12/2008. Η αμία ηνπο εθηηκήζεθε ζην πνζφ ησλ 3.300.000 επξψ θαη ζρεκαηίζηεθε
απνζεκαηηθφ αμίαο 1.900.000 επξψ κείνλ ηνλ αλαινγνχλ θφξν εηζνδήκαηνο 380.000 επξψ.
Μεηά απφ απνηίκεζε πνπ έγηλε θαηά ηελ 31/12/2010, απφ αλεμάξηεην νξθσηφ εθηηκεηή, ε εχινγε αμία
ηνπο αλεξρφηαλ ζηα 2.970 ρηι. επξψ. Η δεκηά απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπο, πνζνχ 330 ρηι επξψ, επηβάξπλε ηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
4.3

Αζώκαηα Πάγηα

Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο εμήο:

Πίλαθαο κεηαβνιώλ πεξηόδνπ από 01.01.2010 έσο 31.12.2010
Δηαηξία
Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Πξνζζήθεο ρξήζεο 2010
Δθπνηήζεηο ρξήζεο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Απνζβέζεηο ρξήζεο 2010
Δθπνηήζεηο ρξήζεο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

4.993
0
0
4.993
4.993
0
0
4.993
0
0

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Πίλαθαο κεηαβνιώλ πεξηόδνπ από 01.01.2009 έσο 31.12.2009
Δηαηξία
Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Πξνζζήθεο ρξήζεο 2009
Δθπνηήζεηο ρξήζεο 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Απνζβέζεηο ρξήζεο 2009
Δθπνηήζεηο ρξήζεο 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

4.993
0
0
4.993
4.993
0
0
4.993
0
0

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο.
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δεζκεχζεηο απφ ηελ Δηαηξία γηα απφθηεζε άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
4.4

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο, ήηαλ ηα εμήο:
Polypack
31.12.2010
Δκπνξεχκαηα

31.12.2009

9'228

0

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.5

Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
31.12.2010
Πειάηεο
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο)
χλνιν απαηηήζεσλ

43'644
0
21'481
0
0
65'125

31.12.2009
42'905
8'784
13'447
0
0
65'137

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Η εχινγε αμία απηψλ
ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα θαζψο ε
ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.
Η κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ δίλεη εηαηξία ζηνπο πειάηεο ηεο είλαη 107 εκέξεο.
Γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα πηζαλή απνκείσζε
ηνπο.
4.6

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο

Η αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ σο «Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο»
είλαη:
31.12.2010
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη
χλνιν ινηπψλ απαηηήζεσλ

0
1'364
44'373
45'737

31.12.2009
0
1'597
39'313
40'910

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.7

Αλάιπζε ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο:
31.12.2010
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα (ηακείν)
Καηαζέζεηο φςεσο
χλνιν

31.12.2009

138

7

22'640

9'236

22'778

9'243

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.8

Μεηνρηθό θεθάιαην

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απνηειείηαη απφ 86.000 θνηλέο νλνκαηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
25 επξψ. Όιεο νη κεηνρέο παξέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζηελ ιήςε κεξηζκάησλ θαη ζηελ απνπιεξσκή
θεθαιαίνπ θαη αληηπξνζσπεχνπλ κία ςήθν ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.

4.9

Απνζεκαηηθά

Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
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Πεξίνδνο από 1/1/2010 έσο 31/12/2010

Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο

17'740

Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό

64'377

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ

353'536

Αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

17'740

64'377

353'536

Απνζεκαηηθό
εύινγεο αμίαο
αθηλήησλ

ύλνιν

1'520'000

1'955'653

(330'000)

(330'000)

66'000

66'000

1'256'000

1'691'653

Πεξίνδνο από 1/1/2009 έσο 31/12/2009
Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο
Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ

Απνζεκαηηθό
εύινγεο αμίαο
αθηλήησλ

64.377

353.536

1.520.000

1.955.653
0

17.740

64.377

353.536

1.520.000

1.955.653

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο 2009
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009

ύλνιν

17.740

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

 Σαθηηθό Απνζεκαηηθό
χκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη, απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο, λα
ζρεκαηίζνπλ ην 5% ζαλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο εηαηξίαο απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή ηνπ
ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ.
 Αθνξνιόγεηα θαη Δηδηθώο Φνξνινγεζέληα Απνζεκαηηθά
Σα απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη ηα απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα θαη’
εηδηθφ ηξφπν αθνξνχλ έζνδα απφ ηφθνπο θαη πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην
εηαηξεηψλ θαη ηα νπνία είλαη κε θνξνινγήζηκα ή έρεη γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πεγή. Πέξαλ ησλ
ηπρφλ πξνπιεξσκέλσλ θφξσλ ηα απνζεκαηηθά απηά ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο
ηνπο. Η Δηαηξία δελ έρεη ζρεκαηίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα απνζεκαηηθά απηά.
 Απνζεκαηηθό εύινγεο αμία αθηλήησλ
Σν απνζεκαηηθφ απηφ ζρεκαηίζηεθε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο ζηελ εχινγε αμία. Η
απνηίκεζε απηή έγηλε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν γηαηί άιιαμε ε ρξήζε ησλ αθηλήησλ, απφ
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ζε επελδπηηθά, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ δηαθνπή ηνπ
βηνκεραληθνχ θιάδνπ. Η απνηίκεζε έγηλε απφ ηελ εηαηξία King Hellas νη νπνίνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη
νξθσηνί εθηηκεηέο.
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4.10 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Η Δηαηξία αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε ηελ παξνχζα αμία ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ
θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Η ζρεηηθή
ππνρξέσζε ππνινγίζηεθε θαηφπηλ αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ έγηλε απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή.
πγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθή κειέηε αθνξνχζε ζηελ δηεξεχλεζε θαη ππνινγηζκφ ησλ αλαινγηζηηθψλ κεγεζψλ
πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π. 19) θαη είλαη
ππνρξεσηηθφ λα θαηαρσξεζνχλ ζηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Η Δηαηξία δελ έρεη ελεξγνπνηήζεη, επίζεκα ή αλεπίζεκα, θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα παξνρψλ πξνο ηνπο
εξγαδφκελνπο, ην νπνίν λα ηελ δεζκεχεη γηα παξνρέο ζε πεξηπηψζεηο απνρσξήζεσλ ηνπο. Σν κφλν
πξφγξακκα πνπ βξίζθεηαη ελ ηζρχ είλαη ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
Ν.2112/1920 θαη 3198/1955 γηα παξνρή εθάπαμ πνζνχ ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.

Τπνρξεψζεηο Ιζνινγηζκνχ αξρήο
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο
χλνιν
Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα

31.12.2010
1'357
0
1'357

31.12.2009
1'675
-318
1'357

0
0

-318
-318

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο (πξνβιέςεηο θαη θαηαβνιέο)
χλνιν
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Η ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο αλαιχεηαη σο εμήο:
31.12.2010
Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ
Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο)
χλνιν

31.12.2009

1051
-307
1'357

1051
-307
1'357

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη ηα παξαθάησ:
31.12.2010

31.12.2009

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
Κφζηνο πεξηθνπψλ/δηαθαλνληζκψλ/ηεξκαηηζκνχ
ππεξεζίαο

0
0
0

0
45
0

0

0

Αλαγλψξηζε αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο/δεκηάο
χλνιν

0
0

-362
-318

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξία θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο θαηά ην 2010 θαη ην 2009
ήηαλ :
31.12.2010
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
Κφζηνο κηζζνδνζίαο

2
56'977

31.12.2009
1
44'703

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Η Δηαηξία εθηφο απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, δελ πξνζθέξεη θάπνηεο
επηπιένλ παξνρέο ζε απηνχο. Γελ έρεη αλαιάβεη θάπνηα ππνρξέσζε απέλαληη ηνπο γηα επηπιένλ παξνρέο
κεηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ηελ ππεξεζία ή λα δψζεη θάπνηεο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο κέζσ θάπνηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Η εηαηξία θάζε ρξφλν θάλεη αλαινγηζηηθή κειέηε, βάζε ηεο νπνίαο ππνινγίδεηε ε ππνρξέσζε πνπ έρεη πξνο
ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19. Οη παξαδνρέο απηήο ηεο κειέηεο είλαη νη εμήο:
Α. Γεκνγξαθηθέο παξαδνρέο
i) σο πίλαθαο ζλεζηκφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν λένο Διιεληθφο Πίλαθαο Θλεζηκφηεηαο ηνπ 1990 γηα ηνπο
άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο (Τπ.Απ. Κ3-3974/99).
ii) γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζε καθξνρξφληα βάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο ζηνηρεία:
Ηιηθηαθέο Οκάδεο
Έσο 40
41 - 50
51 θαη άλσ

Οηθηνζειήο
απνρώξεζε
13%
12%
5%

Απόιπζε
6%
6%
3%

iii) γηα ηελ ειηθία θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηνπο θνξείο Κχξηαο Αζθάιηζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σακείνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο θάζε εξγαδνκέλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ
Ν.3863/15.7.2010.
iv) γηα ηελ ειηθία θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα έγηλε κείσζε
θαηά 5 έηε ηεο θαλνληθήο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Ν.3863/15.7.2010.
Β. Οηθνλνκηθέο παξαδνρέο
i) σο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο καθξνρξφληαο αχμεζεο πιεζσξηζκνχ νξίζηεθε ην 2%, βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζχγθιηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο).
ii) σο κέζε εηήζηα καθξνρξφληα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ νξίζηεθε ην 3%, βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχγθιηζεο ηνπ
ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο δψλεο.
iii) σο κέζε εηήζηα καθξνρξφληα αχμεζε ηνπ κηζζνινγίνπ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ
Ν.2112 νξίζηεθε ην 3,5% (πιεζσξηζκφο x ½ x ΑΔΠ).
iv) σο πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην νξίζηεθε ην 4,3 %.
v) σο απφδνζε ησλ επελδχζεσλ νξίζηεθε ε ίδηα κε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.
vi) δελ ππήξραλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Ν.2112/20 θαηά ηελ 31/12/2010.
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Γ. Άιιεο παξαδνρέο
i) γηα ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο έγηλε εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2112/20 ρσξίο λα
ιεθζεί ππφςε ην αλψηαην φξην ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ζηνπο κηζζσηνχο.
ii) ε εκεξνκελία απνηίκεζεο ήηαλ ε 31/12/2010.
iii) ηα ζρεηηθά πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ζπγθεληξψζεθαλ, θαηαγξάθεθαλ θαη απνζηάιεζαλ ζηελ εηαηξία γηα
ηελ εθπφλεζε ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ 31/12/2010.
iv) σο γεληθή αξρή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ αλαινγηζηηθψλ κεγεζψλ έγηλε δεθηή ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 1 παξ.23.
v) σο αλαινγηζηηθή κέζνδνο απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο Πξνβεβιεκέλεο Πηζηνχκελεο
Μνλάδνο (Projected Unit Credit Method).
4.11 Λνηπέο πξνβιέςεηο
Οη ινηπέο πξνβιέςεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ πξφβιεςε γηα δηαθνξέο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ απφ
κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο.

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010
Γηελέξγεηα επηπιένλ πξνβιέςεσλ
Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Πξόβιεςε γηα
δηαθνξέο
θνξνινγηθνύ ειέγρνπ
4'122
440
4'562

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.12 Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο
Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ δηελεξγείηαη ζην βαζκφ
πνπ πξνθχπηνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Η εηαηξία έρεη ππνινγίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή
ππνρξεψζεηο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηεο ζηελ εχινγε αμία, πνζνχ 314 ρηι. επξψ.
Η πξφβιεςε γηα ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ γξακκή «Λνηπέο πξνβιέςεηο» θαη
αλαιχνληαη ζηε ζεκείσζε 4.11 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
4.13 Πξνκεζεπηέο
Η αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ σο «Πξνκεζεπηέο» είλαη:
31.12.2010
Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο (Μεηαρξνλνινγεκέλεο)
Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
χλνιν

-30'151
123'221
1'130'584
1'223'654

31.12.2009
725'051
1
444'472
1'169'524

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Η κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ έρεη ε εηαηξία απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο είλαη 122 εκέξεο. Η Δηαηξία
εθαξκφδεη πνιηηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπξφζεζκε πιεξσκή φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο.

4.14 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Λνηπνί θφξνη
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Πηζησηέο δηάθνξνη
Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
χλνιν

31.12.2010
29'159
3'355
8'845
9'000
50'358

30.12.2009
4'913
2'496
8'332
9'000
24'741

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.15 Κύθινο εξγαζηώλ
Οη πσιήζεηο ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ

31.12.2010
219'990

30.12.2009
218'713

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.16 Αλάιπζε εμόδσλ αλά θαηεγνξία
ηα έμνδα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνληαη:

Πεξίνδνο από 1/1/2010 έσο 31/12/2010
Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο
έμνδν
Κφζηνο Απνζβέζεσλ
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη-Σέιε
Γηάθνξα έμνδα
χλνιν

Κόζηνο
πσιήζεσλ
194'475
0
0
0
0
0
0
194'475

Έμνδα
ιεηηνπξγίαο
δηαζέζεσο
0
21'163
11'650
1'401
1'393
0
86
35'693

Έμνδα
δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο
0
952
45'327
59'960
8'216
12'159
9'917
136'532

ύλνιν

194'475
22'114
56'977
61'362
9'609
12'159
10'002
366'700

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Πεξίνδνο από 1/1/2009 έσο 31/12/2009
Έμνδα
ιεηηνπξγίαο
δηαζέζεσο

Κόζηνο
πσιήζεσλ
Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο
έμνδν
Κφζηνο Απνζβέζεσλ
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη-Σέιε
Γηάθνξα έμνδα
χλνιν

181.115
39.429
0
0
0
0
0
220.545

0
1.013
0
0
0
0
0
1.013

Έμνδα
δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο
0
2.228
44.703
61.169
9.582
1.754
9.487
128.923

ύλνιν

181.115
42.671
44.703
61.169
9.582
1.754
9.487
350.481

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.17 Άιια έζνδα
Σα άιια έζνδα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
31.12.2010
Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ
Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο
Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
χλνια

31.12.2009

468
78'288
11'035
14
89'805

4
78'120
954
0
79'078

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.18 Άιια έμνδα
Σα άιια έμνδα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
31.12.2010
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Λνηπά έμνδα
χλνια

31.12.2009

468
3
471

0
542
542

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.19 Αύμεζε (κείσζε) αμίαο επελδύζεσλ

Η κείσζε ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ αλαιχεηε σο εμήο:
31.12.2010
Απνηίκηζε αθηλήησλ ζηελ εχινγε
αμία
Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
χλνια

(330'000)

43
(329'957)

31.12.2009

0
85
85

38

4.20 Φόξνη Δηζνδήκαηνο
Η θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ σο εμήο:
31.12.2010
Φφξνο εηζνδήκαηνο, βάζεη θνξνινγηθψλ
θεξδψλ
Πξφζζεηνη θφξνη πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Αληηινγηζκφο πξφβιεςεο δηαθνξψλ
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Αλαγλψξηζε θνξνινγηθήο δεκηάο
Πξφβιεςε γηα θνξνινγηθφ έιεγρν
Απνηίκεζε εηεξνρξνληζκέλσλ θνξνινγηθψλ
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ
χλνιν

31.12.2009
0
0

0
1'244

0
66'000
0
(440)

(9'810)
17'369
0
(437)

(16'484)
49'076

(4'605)
3'759

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ρξήζεο δελ είλαη νξηζηηθφ γηαηί ε εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο. Η πξφβιεςε ηελ νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη έρεη γίλεη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ
κέρξη ηψξα θνξνινγηθψλ ειέγρσλ.
Η Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ην 2009, ην 2008 θαη ην 2007.
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5

Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θηλδύλσλ

Η Δηαηξία αλήθεη ζηνλ Όκηιν ηεο Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ, ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην Διιεληθφ
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Η δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ γίλεηε ζε επίπεδν Οκίινπ θαη ν ηξαπεδηθφο
δαλεηζκφο είλαη κεδεληθφο.
5.1

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο, δελ ππάξρεη
ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο.
Η Δηαηξία δελ πξναγνξάδεη ή πξνπσιεί ζπλάιιαγκα.
5.2

Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ

H έθζεζε ηεο Δηαηξίαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά κέζα πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη «Πειάηεο».
Η Δηαηξία θξνληίδεη λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηξίηνπο πνχ θξίλνληαη αζθαιείο σο πξνο ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο
ηθαλφηεηα. Η έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ψζηε ε
ρνξεγνχκελε πίζησζε λα κελ ππεξβαίλεη ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. Γελ πθίζηαηαη ζεκαληηθή
έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επί ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Η κέγηζηε έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε πνπ νη αληηζπκβαιιφκελνη δελ
εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αλέξρεηαη, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ζην πνζφλ ησλ εκπνξηθψλ
απαηηήζεσλ, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ.
5.3

Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο

Η δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη
εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη
«Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο» θαη αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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6

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο

6.1

πλαιιαγέο θαη Απαηηήζεηο/Τπνρξεώζεηο από θαη πξνο πλδεδεκέλα Πξόζσπα

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππφινηπα
ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη
απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 24, είλαη νη εμήο:
6.1.1

Ακνηβέο θαη ππόινηπα βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ

Οη ακνηβέο ησλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ππφινηπα ηνπο είλαη ηα εμήο:
1/1 31/12/2010
45'021
0
46'714
91'735

Μηζζνί
Bonus
Ακνηβέο Γ..
χλνιν

1/1 31/12/2009
30'832
0
29'100
59'932

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Τπνρξεψζεηο
Απαηηήζεηο

1'040
5'374

1'829
4'694

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

6.1.2

πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γίλνληαη κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο θαη αλαιχνληαη
σο εμήο:
Έζνδα
Μεηξηθή εηαηξία
Έμνδα
Μεηξηθή εηαηξία

1/131/12/2010
30.000

1/131/12/2009
30.000

1/131/12/2010
209.796

1/131/12/2009
176.761

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

6.1.3

Τπόινηπα ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ

Σα ππφινηπα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ είλαη ηα παξαθάησ:
Τπνρξεώζεηο
Μεηξηθή εηαηξία

31/12/2010
1.130.584

31/12/2009
444.472

31/12/2010
7.128

31/12/2009

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Απαηηήζεηο
Μεηξηθή εηαηξία

0

Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε.
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6.2
6.2.1

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

Η Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ην 2009, ην 2008 θαη ην 2007.
6.2.2

Δπίδηθεο ππνζέζεηο

Γελ εθθξεκνχλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξίαο δηθαζηηθέο δηαθνξέο ή δηαηηεζίεο, πνπ λα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ
νπζηψδεηο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο.
6.3

Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ γεγνλόηα.

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 γεγνλφηα, πνπ λα αθνξνχλ ηελ
Δηαηξία θαη ζηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΠΥΠ).

Αζπξφππξγνο, 14 Μαξηίνπ 2011

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. &
Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΜΜ.ΠΑΙΡΗ
Α.Γ.Σ.  – 297979
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΓΩΡΙ Γ. ΠΑΪΡΗ
Α.Γ.Σ. Ρ- 053010

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΟΡΦΑΝΗ ΠΑΝΣΔΛΗ
Α.Γ.Σ. Υ- 078658
ΛΟΓΙΣΗ Α' ΣΑΞΔΩ A.M.A 29470
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ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
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