ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΔΛΛΑ Α.B.Δ.E.

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ

ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ
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Oη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 3-41 ζπληάρζεθαλ
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΔΛΛΑ Α.B.Δ.E. ηελ 09/03/2010 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε
ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.

Αηγίλην Πηεξίαο, 9 Μαξηίνπ 2010

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
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Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ππορ τοςρ Μετόσοςρ τηρ Ανώνςμηρ Εταιπείαρ
ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑ Α.Ε.

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ELOPAK PLASTIC
SYSTEMS ΕΛΛΑ Α.Ε. πνπ απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
31 Δεθεκβξίνπ 2009, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο
θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ηηο ινηπέο
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα
εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από
νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Εςθύνη τος Ελεγκτή
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα
Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε
θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε
ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη
ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο
εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ
δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο
επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη
κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε
δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη
επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.
Γνώμη
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα,
από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο, θαηά ηελ 31
Δεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα
Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή
Έλσζε.
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Αναυοπά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
α) Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο
ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα
ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. β) επεηδή ην ζύλνιν
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη θαηώηεξν από ην κηζό (1/2) ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ,
ζπληξέρεη ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ζπλεπώο
ζα πξέπεη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο λα ιάβεη ηα πξνζήθνληα κέηξα.

Θεζ/λίθε 12 Μαξηίνπ 2010
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΘΣΗ

ΓΕΩΡΓΘΟ ΑΡΧ. ΛΑΖΑΡΘΔΗ
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 16221
πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΕΛ 125
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΔΛΛΑ Α.B.E.Δ.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

Ποζά ζε Εσρώ

Σεμειώζεις

Κχθινο εξγαζηψλ
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

5
6
5
5

7

31.12.2009

31.12.2008

8.602.130,12

9.662.438,99

-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

-9.049.848,39
612.590,60
298.715,51
-381.268,27
-674.493,19
-144.455,35
10.431,50
-195.554,29
-329.578,14
-2.319,07
-331.897,20

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7-41 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΔΛΛΑ Α.B.E.Δ.
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

31.12.2009

31.12.2008

8
9

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

5.991.494,46
4.048,85
15.950,03
6.011.493,34

10
11
12

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

1.582.330,04
1.717.773,55
434.183,73
3.734.287,32

8.056.673,07

9.745.780,66

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

13

5.800.000,00
-3.173.397,64
2.626.602,36

5.800.000,00
-2.745.768,20
3.054.231,80

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

7
15
14

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

372.742,02
862.778,57
41.893,00
1.277.413,59

16
15

3.824.334,40
305.987,18
82.268,04
213.885,30
4.426.474,92

4.505.453,22
585.569,73
94.258,05
228.854,28
5.414.135,28

8.056.673,07

9.745.780,67

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
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Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7-41 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΔΛΛΑ Α.B.E.Δ.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

Ποζά ζε Εσρώ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Καηά ηελ 01.01.2008
Εεκία ρξήζεσο
Καηά ηελ 31.12.2008

5.800.000,00

Καηά ηελ 01.01.2009
Εεκία ρξήζεσο
Καηά ηελ 31.12.2009

5.800.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00

Τπόινηπν
δεκηώλ εηο λέν

ύλνιν

-2.413.871,00
-331.897,20
-2.745.768,20

3.386.129,00
-331.897,20
3.054.231,80

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

3.054.231,80
-427.629,44
2.626.602,36

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7-41 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΔΛΛΑ Α.B.E.Δ
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
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

31.12.2009

31.12.2008

-384.324,92

-329.578,14

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

769.588,77
-245.964,00
195.554,29
-303.142,64
-10.431,50

596.180,62

76.026,77

352.085,55
591.942,57
-717.824,11

-77.743,52
-367.338,26
1.047.267,23

-30.140,50
-169.046,67

-12.917,29
-195.554,29

623.197,46

469.740,65

-247.597,65
0,00
1.936,30

-302.152,60
467.805,00
10.431,50

-245.661,35

176.083,90

-600.704,86

-700.435,12

-600.704,86

-700.435,12

-223.168,75

-54.610,57

434.183,73
211.014,98

488.794,31
434.183,73

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7-41 απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ELOPAK PLASTIC SYSTEMS Α.B.E.Δ
ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
1.

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Ζ Δηαηξεία ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΔΛΛΑ Α.B.E.Δ. (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 2009 απαζρφιεζε 21 άηνκα, ελψ γηα ηελ ρξήζε 2008 απαζρφιεζε 20
άηνκα.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελνπνηνχληαη απφ ηελ ELOPAK AG πνπ έρεη έδξα
ην Όζιν ηεο Ννξβεγίαο θαη θαηά ηελ 31.12.2009 θαηείρε ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.
Δπίζεο ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο απφ ηελ Δηαηξεία Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΔΒΔ
πνπ ηελ 31.12.2009 θαηείρε ην 49% ησλ κεηνρψλ ηεο. To ππνιεηπφκελν 1% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαηερφηαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ΠΑΪΡΖ.
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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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.
1.

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ρξήζε 2009

–

ΓΛΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν 2007) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2009.
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1274/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2008, L33918.12.2008]
Σν ΓΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη:
α) Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε
κεηφρνπο,
β) Ζ εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ πνπ ζπλδπάδεη φια
ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηα νπνία θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
κε ηα «Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα»,
γ) Δπαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ελσξίηεξεο
ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ.
Ο Καλνληζκφο ζπλνδεχεηαη απφ έλα πξνζάξηεκα αλάινγσλ ηξνπνπνηήζεσλ
πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζε αξθεηά ΓΛΠ, ΓΠΥΑ, ΔΓΓΠΥΑ θαη ΜΔΓ πνπ ηζρχνπλ θαη απηέο
γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009.
Ζ Δηαηξεία έρεη εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη έρεη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο
αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009.

–

ΓΛΠ 23 «Κόζηνο Γαλεηζκνύ» (αλαζεσξεκέλν ην 2007)
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1260/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2008, L33817.12.2008]
Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2009.
Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο θαηαρψξηζεο σο
εμφδνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα
νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Δπίζεο έγηλαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 1, ΓΛΠ
1, ΓΛΠ 7, ΓΛΠ 11, ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 38 θαη ΔΓΓΠΥΑ 1 πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ ή κεηά ηελ
1.1.2009.
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ην ΓΛΠ 23 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009.

–

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη
ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 53/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L 17- 22.1.2009]
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Δθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2009.
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ
ηνλ θάηνρν θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο
Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί
γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα κέζα απηά πνπ
θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Δπίζεο έγηλαλ κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7, ΓΛΠ
39 θαη ΔΓΓΠΥΑ 2 πνπ ηζρχνπλ γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη
ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ»
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1171/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 2009, L3141/12/2009]
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2009.
Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο δηεξκελείαο ΔΓΓΥΠΑ 9 θαη ηνπ ΓΛΠ 39 απνζαθελίδεηαη
ν ρεηξηζκφο ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε άιια
ζπκβφιαηα, ζε πεξίπησζε επαλαηαμηλφκεζεο πβξηδηθνχ (ζχλζεηνπ)πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 824/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο επηεκβξίνπ 2009 L239 –
10/09/2009]
Δθαξκφδεηαη κεηαγελέζηεξα απν ηελ 30/06/2008 (ζε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε έρεη
ήδε ππνβάιεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.
1004/2008, δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο).
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 θαη ην ΓΠΥΑ 7 απνζαθελίδνπλ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρχνο θαη ηα κέηξα ηα ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε πνπ ζεζπίδνληαη κε ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ απηψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ ΟΓΛΠ ζηηο 13 Οθησβξίνπ
2008 (ηξνπνίεζε πνπ είρε εηζαρζεί ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο).
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.
–

ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε)
«Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 69/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L 21- 24.1.2009]
Δθαξκφδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2009.
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1 επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ
γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ εχινγε
αμία είηε ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ
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ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ- ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ
απνηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, ζε απφ
θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε
ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο κεζφδνπ θφζηνπο απφ ην ΓΛΠ 27 θαη ην
αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο εηζφδεκα ζηηο ηδηαίηεξεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή. Δπίζεο έγηλαλ πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην
ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 21 θαη ΓΛΠ 36 πνπ εθαξκφδνληαη θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ
ή κεηά ηελ 1.1.2009.
Δπεηδή ε εηαηξεία έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ, ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.
–

ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» –
Πξνϋπνζέζεηο Καηνρύξσζεο θαη Αθπξώζεηο
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1261/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L33817.12.2008]
Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2009.
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο», κε
ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ
φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε
πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ
ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα»
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1165/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2009, L3141/12/2009]
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2009.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ παξνρή πξφζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ
επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα
απαηηνχληαη γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θάζε
θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ κέζσ κηαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ: Δπίπεδν 1) ρξεκαηηζηεξηαθεο ηηκέο
απν αγνξέο κε επαξθείο φγθνπο ζπλαιιαγψλ, Δπίπεδν 2) πιεξνθφξεζε πνπ αληιείηαη είηε
άκεζα (π.ρ. ηηκέο) είηε έκκεζα (δειαδή σο παξάγσγν ησλ ηηκψλ), Δπίπεδν 3)
πιεξνθφξεζε πνπ δελ βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Δπίζεο σο πξνο
ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί αλάιπζε ιεθηφηεηαο γηα
παξάγσγεο θαη κε παξάγσγεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Οη αλσηεξσ
γλσζηνπνηήζεηο επηθέξνπλ θαη θάπνηεο αιιαγέο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ αζθαιηζηεξίσλ
ζπκβνιαίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 7
H ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.
–

ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ»
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1358/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2007, L30422.11.2007]
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
12

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS Α.B.E.Δ
ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
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2009.
Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο
αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ.
χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ
εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ
ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε.
Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη ην ΓΠΥΑ 8 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009.
–

ΔΓΓΠΥΑ 13 – Πξνγξάκκαηα Δκπηζηνζύλεο Πειαηώλ
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1262/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L33817.12.2008]
Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ
2008.
Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη εηαηξείεο πνπ
ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε εκπηζηνζχλεο, φπσο «πφληνπο» ή «ηαμηδησηηθά
κίιηα», ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο.
Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ
βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ)
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 70/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L 21- 24.1.2009]
Μέξνο Η
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ
ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο
βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2008. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο,
εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009.
ΔΛΠ 1 (Τποποποίηζη) «Παποςζίαζη ηων οικονομικών καηαζηάζεων»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη θάπνηα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο πξννξηδφκελν γηα εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη
Απνηίκεζε» απνηεινχλ παξαδείγκαηα θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αληίζηνηρα. Ζ Δηαηξεία έρεη εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε
απηή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, σζηφζν αλακέλεη φηη δελ έρεη επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
ΔΛΠ 16 (Τποποποίηζη ) «Ενζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ» (και επακόλοςθη ηποποποίηζη
ζηο ΔΛΠ 7 «Καηάζηαζη ηαμειακών ποών»)
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε εθκίζζσζε θαη ελ ζπλερεία πψιεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ λα παξνπζηάδνπλ ηo πξντφλ ηεο πψιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηα έζνδα θαη λα
κεηαθέξνπλ ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ζηα απνζέκαηα φηαλ ην ζηνηρείν ηνπ
ελεξγεηηθνχ ζεσξείηαη δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 7
13

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS Α.B.E.Δ
ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
3. ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΩΝ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ- ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ
δειψλεη φηη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αγνξά, εθκίζζσζε θαη
πψιεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπεηδή ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο δελ
πεξηιακβάλεηαη ε εθκίζζσζε θαη κεηαγελέζηεξε πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΔΛΠ 19 (Τποποποίηζη) «Παποσέρ ζε επγαζόμενοςρ»
Οη αιιαγέο ζην πξφηππν απηφ είλαη νη αθφινπζεο:
α) Μηα ηξνπνπνίεζε ζην πξφγξακκα πνπ θαηαιήγεη ζε κηα κεηαβνιή ζηελ έθηαζε
ζηελ νπνία νη
δεζκεχζεηο γηα παξνρέο επεξεάδνληαη απφ κειινληηθέο απμήζεηο
ησλ κηζζψλ είλαη κηα πεξηθνπή, ελψ κηα ηξνπνπνίεζε πνπ κεηαβάιιεη ηηο παξνρέο πνπ
απνδίδνληαη ζηε πξνυπεξεζία πξνθαιεί έλα αξλεηηθφ θφζηνο πξνυπεξεζίαο εάλ
θαηαιήγεη ζε κείσζε ηεο παξνχζαο αμίαο ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
β) Ο νξηζκφο ηεο απφδνζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη
ηξνπνπνηεζεί γηα λα νξίζεη φηη ηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπίπηνπλ ζηνλ
ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κφλν ζηελ
έθηαζε πνπ ηα έμνδα απηά έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ απνηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
γ) Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε
εξγαδφκελνπο ζα βαζηζζεί ζην εάλ νη παξνρέο ζα ηαθηνπνηεζνχλ εληφο ή κεηά ηνπο 12
κήλεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
δ) Σν ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα
Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» απαηηεί νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο λα γλσζηνπνηνχληαη θαη φρη λα
αλαγλσξίδνληαη. Σν ΓΛΠ 19 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα είλαη ζπλεπέο.
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
31.12.2009.
ΔΛΠ 20 (Τποποποίηζη) «Λογιζηική κπαηικών επισοπηγήζεων και γνωζηοποίηζη ηηρ
κπαηικήρ ςποζηήπιξηρ»
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε σθέιεηα απφ έλα θξαηηθφ δάλεην κε επηηφθην ρακειφηεξν
απφ εθείλν ηεο αγνξάο λα απνηηκάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο βάζεη ηνπ
ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ησλ εζφδσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ σθέιεηα κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ΓΛΠ 20. Δπεηδή
ε Δηαηξεία δελ έρεη ιάβεη δάλεηα απφ ην Κξάηνο, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΔΛΠ 23, Κόζηορ Δανειζμού (όπωρ αναθεωπήθηκε ηο 2007) (Τποποποίηζη)
Με ηελ ηξνπνπνίεζε:
(α) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην έμνδν ηφθνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Γ.Λ.Π. 39 Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα:
Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε,
(β) Καηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα, ην θφζηνο δαλεηζκνχ λα πεξηιακβάλεη απφζβεζε
δηαθνξάο ηεο ππφ ην άξηην ιήςεο ή ππέξ ην άξηην εμφθιεζεο δαλείσλ, θαη ηελ απφζβεζε
παξεπφκελνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθαλνληζκφ δαλείσλ.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
14

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS Α.B.E.Δ
ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
3. ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΩΝ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ- ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ
ΔΛΠ 27 (Τποποποίηζη) «Ενοποιημένερ και ιδιαίηεπερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ»
Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγαηξηθή
εηαηξεία, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά
κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε», έρεη ηαμηλνκεζεί σο ζηνηρείν θαηερφκελν πξνο
πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα
πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 39.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΔΛΠ 28 (Τποποποίηζη) «Επενδύζειρ ζε ζςγγενείρ επισειπήζειρ» (και επακόλοςθερ
ηποποποιήζειρ ζηο ΔΛΠ 32 «Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Παποςζίαζη» και ζηο ΔΠΦΑ 7
«Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Γνωζηοποιήζειρ»)
χκθσλα κε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε, κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε
αληηκεησπίδεηαη σο κνλαδηθφ ζηνηρείν γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο θαη ε φπνηα δεκηά
απνκείσζεο δελ θαηαλέκεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε επέλδπζε. Οη αλαζηξνθέο ησλ δεκηψλ απνκείσζεο θαηαρσξίδνληαη
σο πξνζαξκνγή ζην ινγηζηηθφ ππφινηπν ηεο επέλδπζεο ζηελ έθηαζε πνπ ην αλαθηήζηκν
πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή απμάλεηαη.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΔΛΠ 28 (Τποποποίηζη) «Επενδύζειρ ζε ζςγγενείρ επισειπήζειρ» (και επακόλοςθερ
ηποποποιήζειρ ζηο ΔΛΠ 32 «Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Παποςζίαζη» και ζηο ΔΠΦΑ 7
«Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Γνωζηοποιήζειρ»)
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή
επηρείξεζε ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα:
Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ
32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα:
Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο
γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 28.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά κφλν ζε νκίινπο.
ΔΛΠ 29 (Τποποποίηζη) «Παποςζίαζη Οικονομικών Σηοισείων ζε Υπεππληθωπιζηικέρ
Οικονομίερ»
Ζ νδεγία ζε απηφ ην πξφηππν έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα απεηθνλίζεη ην γεγνλφο φηη
θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία αληί ζην
ηζηνξηθφ θφζηνο.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
ΔΛΠ 31 (Τποποποίηζη) «Σςμμεηοσέρ ζε κοινοππαξίερ» (και επακόλοςθερ ηποποποιήζειρ
ζηο ΔΛΠ 32 «Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Παποςζίαζη» και ζηο ΔΠΦΑ 7
«Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Γνωζηοποιήζειρ»)
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία
ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη
Απνηίκεζε» επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32
«Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα:
Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο
γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο».
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Δπεηδή ε εηαηξεία δελ έρεη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη
θακία επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
ΔΛΠ 36 (Τποποποίηζη) «Απομείωζη Αξίαρ Πεπιοςζιακών Σηοισείων»
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία κεησκέλε θαηά
ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξέπεη
λα γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο ηζνδχλακεο πξνο εθείλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ
ρξήζεσο.
Ζ Δηαηξεία έρεη εθαξκφζεη απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε
γλσζηνπνίεζε φπνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ειέγρνπο απνκείσζεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2009.
ΔΛΠ 38 (Τποποποίηζη) «Άϋλα Πεπιοςζιακά Σηοισεία»
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη κία πιεξσκή κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο
πξνπιεξσκή κφλν εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
πξφζβαζεο ζε αγαζά ή ιήςεο ππεξεζηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη
φηαλ ε Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα αγαζά ή ιάβεη ηηο ππεξεζίεο
ηφηε ε πιεξσκή πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί ζηα έμνδα.
Ζ Δηαηξεία έρεη εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009.
ΔΛΠ 38 (Τποποποίηζη) «Άϋλα Πεπιοςζιακά Σηοισεία»
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηαγξάθεη ηελ δηαηχπσζε πνπ νξίδεη φηη ζα ππάξμνπλ «ζπάληα,
αλ ππάξμνπλ πνηέ» ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ θαηαιήγεη ζε έλα ρακειφηεξν
ζπληειεζηή απφζβεζεο απφ απηφλ ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ
έρεη επί ηνπ παξφληνο επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο φια ηα
άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ.
ΔΛΠ 39 (Τποποποίηζη) «Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Καηασώπιζη και Αποηίμηζη»
Οη αιιαγέο ζε απηφ ην πξφηππν είλαη νη παξαθάησ:
α) Δίλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο
αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φηαλ έλα παξάγσγν μεθηλά ή παχεη λα πιεξεί ηηο
πξνυπνζέζεηο σο κέζν αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ή αληηζηάζκηζεο θαζαξήο
επέλδπζεο.
β) Ο νξηζκφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φζνλ
αθνξά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη σο δηαζέζηκα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε έρεη
ηξνπνπνηεζεί. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή
ππνρξέσζε πνπ απνηειεί κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ
έρνπλ θνηλή δηαρείξηζε κε ηεθκεξησκέλε έλδεημε πξαγκαηηθνχ πξφζθαηνπ ζρεδίνπ
βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θεξδψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην
ραξηνθπιάθην θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.
γ) Ζ ηζρχνπζα νδεγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε αληηζηαζκίζεσλ
δειψλεη φηη έλα κέζν αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα εκπιέθεη κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ
αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη αλαθέξεη έλαλ ηνκέα σο παξάδεηγκα κηαο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα εθαξκνζηεί ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο
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ζε επίπεδν ηνκέα, νη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα
πιεξνχληαη ζπγρξφλσο απφ ηνλ ηνκέα πνπ ην εθαξκφδεη. Ζ ηξνπνπνίεζε αθαηξεί απηήλ
ηελ απαίηεζε έηζη ψζηε ην ΓΛΠ 39 λα ζπκβαδίδεη κε ην ΓΠΥΑ 8 «Σνκείο
δξαζηεξηνηήησλ» ην νπνίν απαηηεί ε γλσζηνπνίεζε γηα ηνκείο λα βαζίδεηαη ζε
πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
δ) Όηαλ απνηηκάηαη εθ λένπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηά ηε
δηαθνπή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα αλαζεσξεκέλν πξαγκαηηθφ επηηφθην (ππνινγηζκέλν ηελ
εκέξα ηεο δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο).
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ην ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) απφ ηε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Γελ
έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΔΛΠ 40 (Τποποποίηζη) «Επενδύζειρ ζε ακίνηηα» (και επακόλοςθερ ηποποποιήζειρ ζηο
ΔΛΠ 16 «Ενζώμαηερ Ακινηηοποιήζειρ»)
Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε γηα
κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 40.
Δπνκέλσο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα αθίλεηα απηά απνηηκνχληαη
ζηελ εχινγε αμία. Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ
ππφ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην αθίλεην απνηηκάηαη ζην θφζηνο
κέρξη ηελ ελσξίηεξε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο
εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ε εχινγε αμία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη
επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
ΔΛΠ 41 (Τποποποίηζη) «Γεωπγία»
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ ρξήζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο φπνπ
νη ππνινγηζκνί εχινγεο αμίαο βαζίδνληαη ζε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη βηνινγηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαηά
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη αλαιάβεη θακία γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε ηξνπνπνίεζε
δελ έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
ΔΠΦΑ 5 (Τποποποίηζη) «Mη Κςκλοθοπούνηα Πεπιοςζιακά Σηοισεία πος Καηέσονηαι
ππορ Πώληζη και Διακοπείζερ Δπαζηηπιόηηηερ» (και επακόλοςθερ ηποποποιήζειρ ζηο
ΔΠΦΑ 1 «Ππώηη Υιοθέηηζη ηων Διεθνών Πποηύπων Φπημαηοοικονομικήρ
Πληποθόπηζηρ»)
Ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ
2009.
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο κηαο
ζπγαηξηθήο ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε εάλ έλα πξφγξακκα πψιεζεο γηα
κεξηθή δηάζεζε θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθέο
γλσζηνπνηήζεηο γηα απηή ηε ζπγαηξηθή εθφζνλ πιεξείηαη ν νξηζκφο γηα κηα δηαθνπείζα
δξαζηεξηφηεηα. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 νξίδεη φηη απηέο νη
ηξνπνπνηήζεηο ζα εθαξκφδνληαη κειινληηθά απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζε ΓΠΥΑ. Ο
Όκηινο ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή κειινληηθά ζε φιεο ηηο κεξηθέο δηαζέζεηο
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ζπγαηξηθψλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010.
Μέξνο ΗΗ
Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΗΗ Μέξνο ηνπ θαλνληζκνχ
ζε αιιαγέο ζηελ νξνινγία ή ηξνπνπνηήζεηο εθδνηηθήο θχζεο. θαη δελ
ινγηζηηθέο κεηαβνιέο γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο, αλαγλψξηζεο θαη θαηά
εθαξκνζηέεο ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο
Δηαηξείαο.

αλαθέξνληαη
νδεγνχλ ζε
ζπλέπεηα νη
θαηαζηάζεηο

Σα πξφηππα ζηα νπνία έγηλαλ νη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο είλαη ηα εμήο:
ΓΛΠ 8, Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε
ΓΛΠ 10, Γεγνλφηα Μεηά ηελ Ζκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ
ΓΛΠ 20, Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο
Τπνζηήξημεο (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 41, Γεσξγία)
Γ.Λ.Π 29 Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο
ΓΛΠ 34, Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά
ΓΛΠ 40, Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα
ΓΛΠ 41, Γεσξγία (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 5 Με
Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηφηεηεο, Γ.Λ.Π. 2 Απνζέκαηα, Γ.Λ.Π. 36 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ
ηνηρείσλ).

2.

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009.

–

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009.
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 494/2009 ηεο Δπηηξνπήο, 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
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1, ΓΠΥΑ 4, ΓΠΥΑ 5, θαη ζηα
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) 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.
Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη φιεο ηηο αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ γηα ηηο κειινληηθέο
απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ
ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο.

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2011.
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ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ- ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ
[Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1293/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 2009 L347 24/12/2009]
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 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. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε αθνξά δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα
αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία.
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ
2009.
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 839/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2009 L24416/9/2009]
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο ζην κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ
πιεζσξηζκφ θαη ζηα ζπκβφιαηα δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα
αληηζηάζκηζεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία, θαζψο δελ αθνινπζεί
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39.
ΓΠΥΑ 1 (Αληηθαηάζηαζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2010.
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1136/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009 L31126.11.2009]
Σν αλαδηαξζξσκέλν ΓΠΥΑ 1 αληηθαζηζηά ην ηζρχνλ ΓΠΥΑ 1, ψζηε λα θαηαζηεί
επρεξέζηεξε ε ρξήζε ηνπ ΓΠΥΑ 1 θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κειινληηθά. Δπηπιένλ, ζην
αλαδηαξζξσκέλν ΓΠΥΑ 1 δηαγξάθνληαη απφ ην πξφηππν κεξηθέο παξσρεκέλεο
κεηαβαηηθέο θαζνδεγήζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη κεξηθέο ήζζνλνο ζεκαζίαο
αλαδηαηππψζεηο. Οη ηζρχνπζεο απαηηήζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξίαο θαζψο ε Δηαηξία έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ.
–

ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009.
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 495/2009 ηεο Δπηηξνπήο 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
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γ) Σα κειινληηθά απνηειέζκαηα.
Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ:
α) Σελ θαηαρψξηζε ζηα απνηειέζκαηα, δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη
β) 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.
Ζ αλαζεψξεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
–
–

ΔΓΓΠΥΑ 12 «Γηαθαλνληζκνί γηα ηελ παξνρή δεκόζηαο ππεξεζίαο»
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 254/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 25εο Μαξηίνπ 2009, L 80 - 26.3.2009]
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 29ε Μαξηίνπ
2009. Δπηηξέπεηαη ε εθαξκνγή πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή.
Σν ΔΓΓΠΥΑ 12 αθνξά ηηο ηδησηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκπξαηνπλ κε ην
Γεκφζην γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθκεηάιεπζε έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο. Σν δηεζλέο πξφηππν
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1, ε ΔΓΓΠΥΠ 4 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπκθσληψλ
πνπ πεξηέρνπλ κίζζσζε θαη ε δηεξκελεία ΜΔΓ 29 Γλσζηνπνίεζε - πκθσλίεο γηα
παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο κφληκεο Δπηηξνπήο δηεξκελεηψλ
ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα Β ηεο IFRIC 12 φπσο αλαθέξεηαη ζην
παξάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.

ΔΓΓΠΥΑ 15 – «πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2010.
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 636/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2009 L191 - 23.7.2009]
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 αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα κε ην
ζηάδην νινθιήξσζεο ηνπ αθηλεηνχ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 11.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δε δξαζηεξηνπνηήηαη ζην ρψξν ησλ πσιήζεσλ αθηλήησλ, ε
δηεξκελεία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
–

ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε
Δμσηεξηθνύ»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009.
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 460/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 4εο Ηνπλίνπ 2009, L 139 - 5.6.2009]
Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ
λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζή ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξεί ηνπο
φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ ELOPAK PLASTIC SYSTEMS
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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 Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε
επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, ε δηεξκελεία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηελ
Δηαηξεία.
ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκέο Με-Σακεηαθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ζε Ηδηνθηήηεο»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ννεκβξίνπ
2009.
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1142/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2009 L312–
27/11/2009]
Ζ 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. Δπίζεο έγηλαλ
νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 5 θαη ζην ΓΛΠ 10.
ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ννεκβξίνπ
2009.
[Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1164/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2009 L 314 –
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. Δπίζεο έγηλαλ
νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1.
Ζ δηεξκελεία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία.
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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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ΓΔΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΚΣΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ - ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ

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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4.

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
έηε
έηε

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.
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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.
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
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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 ζηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
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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 γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε θαηά θχξην ιφγν. 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.
(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 31.12.2009 ζε Δπξψ 304.763,54 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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ΔΞΟΓΑ

Ποζά ζε Εσρώ

31.12.2009

31.12.2008

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

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

6.636.152,18
470.151,21
756.018,25
980.903,58
206.623,17
9.049.848,39

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ
Απνζβέζεηο παγίσλ
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

Έμνδα Γηνίθεζεο
115.486,08
293.288,12
243.706,89
43.684,06
32.267,08
12.011,90
39.168,52
32.284,18
430.628,57
381.268,27

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ
Απνζβέζεηο παγίσλ
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

Έμνδα Γηάζεζεο
76.990,72
158.381,48
249.535,73
105.431,87
102.994,84
424.957,46
443.798,91
674.493,19

6.

ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ - ΔΞΟΓΑ
Αλαιχνληαη ζε :

Κέξδε απφ πψιεζε θαινππηψλ
πξνο VIVARTIA
Δηζπξαηηφκελα έμνδα πειαηψλ
Λνηπά έζνδα
Σαθηνπνηήζεηο ινγ/ζκψλ
ππνρξεψζεσλ
Γηαθνξά ιεθζείζαο έθπησζεο
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

0,00
0,00
874,85

303.142,64
20.000,00
24,61

14.501,44

0,00

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

0,00
-24.451,74
298.715,51
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7.

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Ποζά ζε Εσρώ
Σξέρσλ θφξνο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Φόξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεσο

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

31.12.2008
-43.057,64
40.738,57
-2.319,07

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

31.12.2009
Εεκίεο πξν θφξσλ
Φφξνο πνπ αλαινγεί ζην θνξνινγηθφ
ζπληειεζηή 25%
Με αλαγλψξηζε θνξνινγηθήο Εεκίαο
Φφξνο πεξαίσζεο ρξήζεσλ 2003 - 2006
Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ απφ
δηαθνξέο θνξνινγηθψλ δεκηψλ κε δεκίεο ΓΛΠ
Φνξνινγηθά έζνδα/έμνδα θαη πξαγκαηηθφο
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ρξήζεσο

31.12.2008

-384.324,92

-329.578,14

96.081,23

82.394,54

-96.081,23

-82.394,54

0,00

-43.057,64

-43.304,52

40.738,57

-43.304,52

-2.319,07

Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο
ρξήζεο, ε Δηαηξεία είρε
αρξεζηκνπνίεηεο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο χςνπο Δπξψ 4.400 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, δηφηη ε πξαγκαηνπνίεζε
αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ θεξδψλ, θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία, δελ είλαη βέβαηε.
Καηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2008, ε εηαηξεία είρε απνδερζεί ην βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
3697/2008 ζεκείσκα πεξαίσζεο θαη έηζη νξηζηηθνπνίεζε ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνζέζεηο γηα
ηηο ρξήζεηο 2003 – 2006. Δμαηηίαο απηνχ θαηαβιήζεθε θφξνο πνζνχ € 43.057,64..
Λφγσ λνκνζεηεκέλεο κειινληηθήο κείσζεο ησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο έρεη γίλεη
επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο.
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7.

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ – ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ

Οη αλαγλσξηζζείζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ποζά ζε Εσρώ
Καηά ηελ
1.1.2008
Δπίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα
πεξηφδνπ ιφγσ
κειινληηθήο
κείσζεο
ζπληειεζηψλ
θφξνπ
Δπίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα
πεξηφδνπ
Καηά ηελ
31.12.2008
Δπίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα
πεξηφδνπ
Καηά ηελ
31.12.2009

Αλακνξθώζεηο
εμόδσλ Leasing

Γηαθνξά
Απνζβέζεσλ

Αλαγλώξηζε
Πξόβιεςεο
απνδεκίσζεο
πξνζσπηθνύ

Αλακνξθώζεηο
άπισλ
ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνύ

ύλνιν

333.200,25

42.052,77

-9.473,25

47.700,82

413.480,59

-66.640,05

-8.410,55

1.894,65

-9.540,16

-82.696,11

-5.718,01

-800,00

-40.638,56

41.957,54

355.674,31

27.924,21

-8.378,60

-2.477,90

372.742,02

-39.326,12

78.802.77

-800,00

4.627,86

43.304,52

316.348,19

106.726,98

-9.178,60

2.149,96

416.046,53

89.114,11

Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο γηα ηελ Δηαηξεία αλαθέξνληαη ζηελ εκείσζε 21 «Δλδερφκελεο
Τπνρξεψζεηο».
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ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:
8.

Γήπεδα
&
Οηθόπεδα

&

Μεραλήκαηα

Έπηπια

Αθηλεη/ζεηο
ππό εθηέιεζε

&

&

&

&

Σερληθά
έξγα

Λνηπόο
κεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Λνηπόο
εμνπιηζκόο

Πξνθαηαβνιέο

6.291.078,45
214.337,01

115.250,00
1,00

143.466,96
14.521,35

107.178,28
0

9.167.280,97
263.447,36

0

0

0,00

0
157.988,31
8.462,01

-107.178,28
0,00
22.000,94

96.710,18
9.527.438,51
234.597,65

0

0

0,00

22.000,94

0,00
9.762.036,16

128.811,15
0

2.381.496,13
34.588,00

0

0

Δίζπξαμε
επηρνξεγήζεσλ θαη
ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο
Καηά ηελ 31.12.2008
Αγνξέο – πξνζζήθεο
Πσιήζεηο –
απνζχξζεηο

0
128.811,15
0

84.284,46
2.500.368,59
7.600,00

0

0

0
128.811,15

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

Κηίξηα

Ποζά ζε. Εσρώ
Κόζηνο
Καηά ηελ 1.1.2008
Αγνξέο – πξνζζήθεο
Πσιήζεηο –
απνζχξζεηο

Δίζπξαμε
επηρνξεγήζεσλ θαη
ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο
Καηά ηελ 31.12.2009

–

119.604,00
6.625.019,46
196.201,20

0
115.251,00
333,50

2.507.968,59

6.821.220,66

0
115.584,50

0

278.251,30
71.673,20

2.302.267,64
660.006,33

99.883,55
15.366,66

88.033,04
20.462,33

0

2.768.435,53
767.508,52

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

3.635.204,95

115.266,89

125.811,02

0,00

4.301.678,89

Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31.12.2008

128.811,15

2.150.444,09

3.662.745,49

0,79

49.492,94

0,00

5.991.494,46

Καηά ηελ 31.12.2009

128.811,15

2.082.572,56

3.186.015,71

317,61

40.639,30

22.000,94

5.460.357,27

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 1.1.2008
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Πσιήζεηο –
απνζχξζεηο
Μεηαθνξέο
Καηά ηελ 31.12.2008
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Πσιήζεηο –
απνζχξζεηο
Μεηαθνξέο
Καηά ηελ 31.12.2009

0
166.450,32

ύλνιν
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9.

ΑΩΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Ποζά ζε Εσρώ
Κόζηνο

Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Καηά ηελ 1.1.2008

23.782,60

Αγνξέο – πξνζζήθεο

1.600,00

Πσιήζεηο - απνζχξζεηο

0

Καηά ηελ 31.12.2008

25.382,60

Αγνξέο – πξνζζήθεο

13.000,00

Πσιήζεηο - απνζχξζεηο

0

Καηά ηελ 31.12.2009

38.382,60

Απνζβέζεηο
Καηά ηελ 1.1.2008

21.143,15

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

190,60

Πσιήζεηο - απνζχξζεηο

0

Καηά ηελ 31.12.2008

21.333,75

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

3.773,53

Πσιήζεηο - απνζχξζεηο
Καηά ηελ 31.12.2009

0
25.107,28

Αλαπόζβεζηε αμία

10.

Καηά ηελ 31.12.2008

4.048,85

Καηά ηελ 31.12.2009

13.275,32

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ

Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:
Ποζά ζε Εσρώ
Δκπνξεχκαηα
Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή
Πξψηεο & Βνεζεηηθέο χιεο
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ
ύλνιν

31.12.2009

31.12.2008

0,00

446.076,00

207.083,69

220.559,09

1.023.160,80

888.694,95

0,00

27.000,00

1.230.244,49

1.582.330,04
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11.

ΑΠΑΗΣΖΔΗ

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

31.12.2009

31.12.2008

991.739,41

984.632,39

121.783,90

266.219,94

12.307,67

61.175,66

0,00

405.745,56

1.125.830,98

1.717.773,55

Οη ρξεψζηεο δηάθνξνη αθνξνχλ θπξίσο πξνθαηαβνιέο ζε εθηεισληζηέο θαη ζε πξνκεζεπηέο
ππεξεζηψλ.
12.

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
Σακείν
ύλνιν

31.12.2009

31.12.2008

210.137,55

433.254,97

877,43

928,76

211.014,98

434.183,73

Σα δηαζέζηκα ζηηο Σξάπεδεο απνηεινχλ θπξίσο θαηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκνχο φςεσο.

13.

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.
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14.

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ηελ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο 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 ζεκαληηθφ

15.

ΓΑΝΔΗΑ

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

εκ.

ΔΣΔ Γάλεην #105/186358-41 € 800.000,00

0,00

31.12.2008
164.918,73

ΔΣΔ Γάλεην #105/717238-98 € 150.000,00

0,00

11.927,37

ΔΣΔ Γάλεην #105/409737-8 € 778.240,00

304.763,54

448.217,27

Τπνζύλνιν ηξαπεδηθώλ δαλείσλ

304.763,54

Leasing ΔΣΔ Αξ.πκβ. 080-47151520 € 1.060.000
Leasing ΔFG Αξ.πκβ.05185-010001,2,3 €1.410.000

Τπνζύλνιν ππνρξεώζεσλ από
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Γεληθό ύλνιν

31.12.2009

18

625.063,37

0,00

126.194,48

542.879,90

697.090,45

542.879,90

823.284,93

847.643,44

1.448.348,30

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

31.12.2008
585.569,73
862.778,57
0,00
1.448.348,30

Σν κέζν επηηφθην ησλ δαλείσλ είλαη euribor ηξηκήλνπ πιένλ πεξηζψξην 2% πιένλ 0,6% Ν
128/75
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Ζ απνπιεξσκή κφλν ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ έρεη σο εμήο :
Ποζά ζε Εσρώ

Μεηά απφ 5 έηε

31.12.2009
149.247,59
155.515,95
0,00

31.12.2008
314.519,99
310.543,38
0,00

ύλνιν

304.763,54

625.063,37

Δληφο ελφο έηνπο
Μεηά απφ 2 έσο θαη 5 έηε

Ζ αληίζηνηρε απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο παξνπζηάδεηαη
ζηελ εκείσζε 18 θαησηέξσ.

16.

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ

ην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο», ζηηο 31.12.09 πεξηέρνληαη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο
εκπνξεπκάησλ χςνπο Δπξψ 910.682,65 (πνζφ Δπξψ 2.152.834,40 ζηελ ρξήζε 31.12.08), πξνο
ηνπο πξνκεζεπηέο αληαιιαθηηθψλ, δηαθφξσλ αλαισζίκσλ, εηδψλ ζπζθεπαζίαο θαη ππεξεζηψλ
Δπξψ 1.191.971,56 (Δπξψ 878.126,17 ζηελ ρξήζε 31.12.08) θαη πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο
πξψησλ πιψλ Δπξψ 1.721.680,19 (Δπξψ 1.474.492,65 ζηελ ρξήζε 31.12.08).
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17.

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

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

31.12.2009
37.960,00

31.12.2008
0,00

86.259,01

22.504,93

89.666,29

206.349,35

213.885,30

228.854,28

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 ζα σθειήζεη ηα έζνδα ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ αλαινγηθά κε ηηο απνζβέζεηο ηνπ
θαινππηνχ.
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.
Γηα ηελ ρξήζε 2008, ηα έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα πεξηιακβάλνπλ πξνκήζεηεο ηξίησλ
δνπιεπκέλεο Δπξψ 20.657,23 θαη ξεχκα παξαγσγήο Δπξψ 1.847,70.
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.
ηνπο πηζησηέο δηάθνξνπο ηεο ρξήζεο 2008 πεξηιακβάλνληαη θπξίσο: ην ππφινηπν ηεο
κεηαθνξηθήο εηαηξείαο MDM ΔΠΔ Δπξψ 76.647,70, ν κεραληθφο θνο Διεπζεξoρσξηλφο Ζιίαο
Δπξψ 27.865,00, νη επηδνηήζεηο επξψ 65.500,00 θαη νη απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο Δπξψ
23.111,91.
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18.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΩΔΗ

Πνζά ζε Δπξψ

Διάρηζηεο πιεξσκέο
κηζζσκάησλ
31.12.2009
31.12.2008

Παξνχζα αμία ησλ
ειαρίζησλ πιεξσκψλ
κηζζσκάησλ
31.12.2009
31.12.2008

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

176.525,76
399.444,32
0,00

323.036,97
629.145,69
0,00

575.970,08

952.182,66

156.739,59
386.140,31
0,00

271.049,74
552.235,19
0,00

542.879,90

823.284,93

542.879,90

823.284,93

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

156.739,59

271.049,74

Πνζφ πιεξσηέν κεηά απφ 12 κήλεο

386.140,31

552.235,19

Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη θηηξηαθφ εμνπιηζκφ, ελψ ζεκεησηένλ εληφο ηνπ 2009 έιεμε ε κίζζσζε
θάπνησλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Ζ δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ είλαη 10
έηε γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ην κέζν
πξαγκαηηθφ θφζηνο δαλεηζκνχ αλέξρεηαη ζε 4,2% (2008: 7,4%). 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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19.

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΗΔ

Οη ζπλαιιαγέο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε θαζψο θαη νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο απηά
θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, παξαηίζεληαη θαησηέξσ:
Αγνξεο θαη ιήςε ππεξεζηώλ
Ποζά ζε Εσρώ
Δ.ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ Αγνξέο
& ππεξεζίεο Logistics

31.12.2009
133.251,61

ELOPAK TRADING Αγνξέο εκπνξεπκάησλ

31.12.2008
303.804,87

977.151,75 2.382.166,00

ELOPAK NORWAY Αγνξέο

7.498,83

560,00

ύλνιν

1.117.902,19 2.686.530,87

Πσιήζεηο
Ποζά ζε Εσρώ

31.12.2009

ELOPAK GMBH Πσιήζεηο θαπαθηψλ

31.12.2008

4.054,50

0,00

ELOPAK SPA Πσιήζεηο θαπαθηψλ

61.215,30

0.00

Δ.ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ
& Preforms

24.036,24

145.884,47

89.306,04

145.884,47

Πσιήζεηο Αλη/θψλ

ύλνιν

Σν θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν αλήιζε γηα ην 2009 ζε Δπξψ
115.219,74. Γηα ηα κέιε ηνπ Γ δελ θαηαβιήζεθε απνδεκίσζε ή κηζζφο.
Σα πνζά ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο:
Ποζά ζε Εσρώ

31.12.2009

31.12.2008

Δ.ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ

424.165,47

381.058,04

ELOPAK TRADING

910.682,65 2.152.834,40

ELOPAK NORWAY AG

150.000,00

ύλνιν

150.560,00

1.484.848,12 2.684.452,44

Σα πνζά απαηηήζεσλ πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο:
31.12.2009

31.12.2008

Δ.ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ

264.519,89

235.916,76

ύλνιν

264.519,89

235.916,76
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20.

ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 - 2009 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.
21.

ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΑ

Καηά ηελ 2-1-2010, ε κέηνρνο εηαηξία «ELOPAK PLASTIC SYSTEMS AS» κεηαβίβαζε ην
ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο (50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) ζηελ εηέξα κέηνρν «Δ. ΠΑΪΡΖ
ΑΒΔΔ», ε νπνία απέθηεζε ηαπηφρξνλα θαη ην πνζνζηφ 1% ηεο νηθνγέλεηαο «ΠΑΪΡΖ». Καηφπηλ
απηψλ κνλαδηθή κέηνρνο ηεο εηαηξίαο ηπγράλεη ε εηαηξία «Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ» ε νπνία θαηέρεη
πιένλ ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Με απφθαζε ηεο απφ 2-1-2010 έθηαθηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο, ε εηαηξία καο «ELOPAK P.S. ΔΛΛΑ A.Β.Δ.E.” εγγπήζεθε 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 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.
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22.
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 πιήξσο 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

31.12.2009
31.12.2008
847.643,44 1.448.348,30
-211.014,98 -434.183,73
636.628,46 1.014.164,57
2.626.602,36 3.054.231,80
0,242
0,332
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