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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 Ησάλλεο 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, κέινο 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 «Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ», δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ
φζσλ γλσξίδνπκε:
(α) νη εηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 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 Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε
εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, θαη
(β) ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ
ζέζε ηεο Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε
εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη
αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.

Αζήλα, 23 Μαξηίνπ 2011
Οη εθπξφζσπνη ηνπ Γ

Παΐξεο Δκ.. Ησάλλεο

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 Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ 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, ηνλ Ν.3873/2010, ηνλ Ν.3556/2007 θαη ηηο επ΄απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Οη Αηνκηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
Α. Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ 2010
α) Ωο πξνο ηα αθαζάξηζηα έζνδα :
Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε 19.586 ρηι. επξψ, θαη αλαιχνληαη απφ πσιήζεηο ηδίσλ
πξντφλησλ χςνπο 17.966 ρηι. επξψ, πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 1.556 ρηι. επξψ θαη παξνρή ππεξεζηψλ 64
ρηι. επξψ έλαληη ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2009 πνπ είραλ αλέξζεη ζε 13.218 ρηι. επξψ,
θαη αλαιχνληαλ απφ πσιήζεηο ηδίσλ πξντφλησλ χςνπο 12.086 ρηι. επξψ, πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 1.010
ρηι. επξψ θαη παξνρή ππεξεζηψλ 121 ρηι. επξψ. Τπήξμε κηα αχμεζε θαηά 48,2% ζηα έζνδα ηνπ Οκίινπ
πνπ νθείιεηε θαηά θχξην ιφγν ζηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ κεξηδίνπ ηεο εηαηξείαο EPSH θαη ηελ αιιαγή
κεζφδνπ ελνπνίεζεο ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζε 14.155 ρηι. επξψ, θαη αλαιχνληαη απφ πσιήζεηο ηδίσλ
πξντφλησλ χςνπο 13.367 ρηι. επξψ θαη πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 788 ρηι. επξψ έλαληη ησλ αθαζάξηζησλ
εζφδσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2009 είραλ αλέξζεη ζε 13.169 ρηι. επξψ, θαη αλαιχνληαλ ζε πσιήζεηο ηδίσλ
πξντφλησλ χςνπο 12.252 ρηι. επξψ, πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 796 ρηι. επξψ θαη παξνρή ππεξεζηψλ 121 ρηι.
επξψ. Τπήξμε κηα αχμεζε θαηά 7,5% ζηα έζνδα ηεο εηαηξίαο πνπ νθείιεηε ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο.
β) Ωο πξνο ηηο δεκηέο ηεο ρξήζεσο:
Ο Όκηινο παξνπζίαζε δεκηέο ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, νη νπνίεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 1.830 ρηι. επξψ έλαληη
ησλ δεκηψλ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2009 πνπ ήηαλ 271 ρηι. επξψ. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηε θαηά 562 ρηι. επξψ
ζηηο δεκηέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη θαηά 1.268 ρηι. επξψ ζηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο
εηαηξεηψλ. Ο Όκηινο κεηά απφ εθηίκεζε πνπ έθαλε αλεμάξηεηνο νξθσηφο εθηηκεηήο, ππνηίκεζε ηελ αμία
ησλ επελδχζεσλ ηνπ ζε αθίλεηα θαηά πνζφ 330 ρηι. Δπξψ. Σν πνζφ απηφ εκθαλίδεηε ζηα απνηειέζκαηα
απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
Ζ εηαηξία παξνπζίαζε δεκηέο ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, νη νπνίεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 562 ρηι. επξψ έλαληη
ησλ δεκηψλ πνπ είρε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πνπ ήηαλ 12 ρηι. επξψ. Ζ αχμεζε ησλ δεκηψλ νθείιεηε θαηά
θχξην ιφγν ζηελ κείσζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαηά 4 κνλάδεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο.
γ) Ωο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ :
Καηά ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ είρακε ηηο εμήο αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ:
1. Ωο πξνο ην πάγην ελεξγεηηθφ
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Σν πάγην ελεξγεηηθφ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 16.847 ρηι. επξψ έλαληη ηεο ρξήζεσο 2009 πνπ ήηαλ
13.672 ρηι. επξψ, δειαδή απμήζεθε θαηά 3.176 ρηι. επξψ. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηε θαηά θχξην
ιφγν ζηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ κεξηδίνπ ηεο εηαηξείαο EPSH θαη ηελ αιιαγή κεζφδνπ
ελνπνίεζεο ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Ο Όκηινο επίζεο, κεηά απφ εθηίκεζε
πνπ έθαλε αλεμάξηεηνο νξθσηφο εθηηκεηήο, ππνηίκεζε ηελ αμία ησλ επελδχζεσλ ηνπ ζε αθίλεηα
θαηά πνζφ 330 ρηι. επξψ.
2. Ωο πξνο ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.743 ρηι. επξψ έλαληη ησλ
10.000 ρηι. επξψ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2009. Ζ κείσζε απηή νθείιεηε ζηελ κείσζε ησλ εκπνξηθψλ
απαηηήζεσλ θαηά 1.316 ρηι. επξψ, ηελ αχμεζε ησλ απνζεκάησλ θαηά 797 ρηι. επξψ θαη ηελ
αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαηά 261 ρηι. επξψ
3. Ωο πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα
Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζηα 6.437 ρηι. επξψ, παξνπζηάδνληαο κηα κείσζε
θαηά 1.830 ρηι. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2009. Ζ κείσζε απηή νθείιεηε εμ νινθιήξνπ ζηηο δεκηέο ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεο.
4. Ωο πξνο ην παζεηηθφ
Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 31/12/2010 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 2.504 ρηι. επξψ
έλαληη ησλ 1.581 ρηι. επξψ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2009, ζεκεηψλνληαο κηα αχμεζε θαηά 929 ρηι. επξψ.
Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ κεξηδίνπ ηεο εηαηξείαο
EPSH θαη ηελ αιιαγή κεζφδνπ ελνπνίεζεο ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 17.650 ρηι. επξψ
έλαληη ησλ 13.825 ρηι. επξψ ηεο ρξήζεο ηνπ 2009. Τπήξμε κηα αχμεζε κέζα ζηελ ρξήζε θαηά
3.825 ρηι. επξψ πνπ νθείιεηε θαη απηή θαηά θχξην ιφγν ζηελ εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ κεξηδίνπ ηεο
εηαηξείαο EPSH θαη ηελ αιιαγή κεζφδνπ ελνπνίεζεο ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
Οκίινπ.
δ) Ωο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο :
Καηά ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ είρακε ηηο εμήο αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ:
5. Ωο πξνο ην πάγην ελεξγεηηθφ
Σν πάγην ελεξγεηηθφ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 16.315 ρηι. επξψ έλαληη ηεο ρξήζεσο 2009 πνπ ήηαλ
15.255 ρηι. επξψ, δειαδή απμήζεθε θαηά 1.060 ρηι. επξψ. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηε θαηά 1.402
ρηι. επξψ ζηελ εμαγνξά ηνπ ππφινηπνπ κεξηδίνπ ηεο εηαηξίαο EPSH θαη θαηά 355 ρηι. επξψ ζηελ
κείσζε ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ.
6. Ωο πξνο ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10.312 ρηι. επξψ έλαληη ησλ
10.329 ρηι. επξψ πνπ ήηαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Γελ ππήξμε ζεκαληηθή κεηαβνιή.
7. Ωο πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα
Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζηα 10.701 ρηι. επξψ. Παξνπζίαζε κηα κείσζε
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θαηά 562 ρηι. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2009, πνπ αληηζηνηρεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεο.
8. Ωο πξνο ην παζεηηθφ
Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 31/12/2010 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 1.047 ρηι. επξψ
έλαληη ησλ 1.247 ρηι. επξψ ηεο ρξήζεσο ηνπ 2009, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 200 ρηι. επξψ. Ζ
κείσζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ κείσζε ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ απφ ηηο θξαηηθέο
επηρνξήγεζεο πνζνχ 158 ρηι. επξψ θαη ηελ κείσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ
θαηά 122 ρηι. επξψ.
Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 14.880 ρηι. επξψ
έλαληη ησλ 13.075 ρηι. επξψ ηεο ρξήζεο ηνπ 2009. Τπήξμε κηα αχμεζε κέζα ζηελ ρξήζε θαηά
1.805 ρηι. επξψ πνπ νθείιεηε θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο
πξνκεζεπηέο θαηά 1.086 ρηι. επξψ θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαηά 735 ρηι. επξψ.

Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ
Σν 2010 ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ άζρεκν νηθνλνκηθφ θιίκα ηφζν ζηελ
εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ δηεζλή αγνξά. Οη πειάηεο ηνπ Οκίινπ πνπ θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη
πνιπεζληθέο εηαηξίεο, κε ζεκαληηθά κεξίδηα ζηελ αγνξά, έρνπλ πιεγή απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά
έρνπλ ηνπο κεραληζκνχο θαη ην κέγεζνο πνπ κπνξεί λα ηελ μεπεξάζνπλ.
Σν 2011 ζα είλαη εμίζνπ δχζθνιε ρξνληά. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππάξρεη ζηελ ρψξα δελ θαίλεηαη φηη
κπνξεί λα μεπεξαζηεί γξήγνξα. Ζ εηαηξία ζα ζπλερίζεη λα αζθεί πνιχ πξνζεθηηθή πηζησηηθή πνιηηηθή έηζη
ψζηε ν θίλδπλνο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο λα είλαη ειάρηζηνο.
Οη πξνηεξαηφηεηεο γηα ην 2011, εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κεηά ηελ εμαγνξά
ηεο εηαηξείαο Elopak θαη ηελ δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ ηφζν ζε επίπεδν εηαηξείαο φζν θαη Οκίινπ.

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
Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο
(δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ζηα επηηφθηα, ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο θιπ), ν πηζησηηθφο
θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Οκίινπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, δηθαηψκαηα
ππεξαλάιεςεο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο, κεξίζκαηα πιεξσηέα θαη επελδπηηθφ
ραξηνθπιάθην κεηνρψλ.
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε παξαθάησ:


Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ,
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ζρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ
κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη



εθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.

Ο Όκηινο δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Γεδνκέλεο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα, ε έθζεζε ζε
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο δελ είλαη κεγάιε. Παξ’ φια απηά ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο γηαηί ν
φκηινο δηαηεξεί ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ αμηνινγεί θαηά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα δάλεηα ηνπ θαη επηιέγεη ηνλ πην αζθαιή ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ.
Ο Όκηινο δελ πξναγνξάδεη ή πξνπσιεί ζπλάιιαγκα.

Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Οη πιείζηεο ηνθνθφξεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ δηαζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα
(Euribor), πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαθνξνπνηνχκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Ο Όκηινο δελ ρξεζηκνπνηεί
ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ
αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπ, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ.

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο γίλεηε κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη
εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ, κε ηελ νπνία θαιχπηνληαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ο
Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο
θξνληίδνληαο πάληα λα έρεη εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ
ζπλεξγάδεηαη κε ηα πεξηζζφηεξα κεγάια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα.

Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο φκηινο δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη
θπξίσο απφ κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο. Ο Όκηινο 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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Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Α. Δήλωςη ςυμμόρφωςησ με Κώδικα Εταιρικήσ Διακυβζρνηςησ ςφμφωνα με την παρ. 3δ) του άρθρου
43α του Κ.Ν.2190/1920
Η Εταιρεία μασ ςυμμορφϊνεται με τισ επιταγζσ και τισ ρυθμίςεισ των νόμων και ιδίωσ του κ.ν. 2190/1920,
του ν. 3016/2002 και του ν. 3693/2008, οι οποίοι αποτελοφν και το ελάχιςτο περιεχόμενο οιουδήποτε
Κϊδικα Εταιρικήσ Διακυβζρνηςησ. Παράλληλα ςυμμορφοφμενη

πλήρωσ με τισ επιταγζσ του ν.

3873/2010, δηλϊνει ότι υιοθετεί ωσ Κϊδικα Εταιρικήσ Διακυβζρνηςησ (ΚΕΔ) τον μοναδικό μζχρι τϊρα
ευρζωσ αποδεκτό Κϊδικα Εταιρικήσ Διακυβζρνηςησ, καλοφμενοσ εφεξήσ «Κϊδικασ», που διαμορφϊθηκε
από τον Σφνδεςμο Επιχειρήςεων και Βιομηχανιϊν (Σ.Ε.Β.), λαμβάνοντασ υπόψη και τισ εξαιρζςεισ του
Παραρτήματοσ I: Εξαιρζςεισ για ειςηγμζνεσ εταιρείεσ μικρότερου μεγζθουσ.

Ο Κϊδικασ αυτόσ βρίςκεται ςτον ιςτότοπο του ΣΕΒ, ςτην παρακάτω ηλεκτρονική διεφθυνςη:

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf
Η εταιρία τηρεί τισ διατάξεισ του με τισ αποκλίςεισ που αναφζρονται παρακάτω (Β)

Β. Απνθιίζεηο από ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιόγεζε απηώλ. Δηδηθέο δηαηάμεηο
ηνπ Κώδηθα πνπ δελ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία θαη εμήγεζε ησλ ιόγσλ ηεο κε εθαξκνγήο.
Καησηέξσ παξαηίζεληαη αλά ελφηεηα νη γεληθέο αξρέο βάζεη ηνπ Κψδηθα, θαζψο θαη νη απνθιίζεηο κε κηα
ζχληνκε αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ ηηο δηθαηνινγνχλ.
Μέξνο Α΄- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηα κέιε ηνπ
I. Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ
II. Μέγεζνο θαη ζχλζεζε ηνπ Γ
III. Ρφινο θαη απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ
IV. Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ Γ
V. Αλάδεημε ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ
VI. Λεηηνπξγία ηνπ Γ
VII.
Αμηνιφγεζε ηνπ Γ
Σν Γ ζα πξέπεη λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν θαη λα δηεπζχλεη ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο
πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ κεηφρσλ, δηαζθαιίδνληαο φηη ε Γηνίθεζε αθνινπζεί ηελ εηαηξηθή
ζηξαηεγηθή.
Οη θχξηεο, κε εθρσξεηέεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:

• ηελ έγθξηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο,
• ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ηε ιήςε
απνθάζεσλ γηα ηηο κείδνλεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, εμαγνξέο θαη εθπνηήζεηο,
• ηελ επηινγή θαη, φπνηε ρξεηάδεηαη, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εθηειεζηηθήο εγεζίαο ηεο εηαηξείαο,
φπσο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδνρήο,
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• ηνλ έιεγρν απφδνζεο ηεο αλψηαηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ακνηβψλ ησλ αλψηαησλ
ζηειερψλ κε ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο,
• ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, ησλ
ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ
ιακβάλνπλ δεκνζηφηεηα, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ,
• ηελ επαγξχπλεζε, φζνλ αθνξά ππάξρνπζεο θαη ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ
αθελφο ηεο εηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ηεο Γηνίθεζήο ηεο, ησλ κειψλ ηνπ Γ ή ησλ θχξησλ κεηφρσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κε άκεζε ή έκκεζε εμνπζία λα δηακνξθψλνπλ ή λα
επεξεάδνπλ ηε ζχλζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γ), θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε
ηέηνησλ ζπγθξνχζεσλ· γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Γ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη δηαδηθαζία επνπηείαο
ησλ ζπλαιιαγψλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ
πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηνπο κεηφρνπο πξνο έγθξηζε), κε γλψκνλα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ εηαηξηθψλ ζπκθεξφλησλ,
• ηε δηαζθάιηζε χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο
ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο,
• ηελ επζχλε ιήςεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ
θαη αλάζεζεο εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ ζε άιια ζηειέρε, θαη
• ηε δηαηχπσζε, δηάδνζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ηεο εηαηξείαο, πνπ δηέπνπλ
ηηο ζρέζεηο ηεο κε φια ηα κέξε, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε απηά ηεο εηαηξείαο.
Σν κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην κέγεζνο, ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο. Σν Γ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ επίπεδν αθεξαηφηεηαο
θαη λα δηαζέηεη πνηθηινκνξθία γλψζεσλ, πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη
ζηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο. χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα, ην Γ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ επηά (7)
έσο δεθαπέληε (15) κέιε.
χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ε Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
ην νπνίν απνηειείηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ πέληε (5) κέιε.
Δπίζεο ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
Δηαηξείαο είλαη πεληαεηήο.
Ο Πξφεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ Γ. Θα πξέπεη λα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γ, αιιά θαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ. Δπζχλε επίζεο ηνπ Πξνέδξνπ ζα πξέπεη λα
απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ, θαζψο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κε φινπο ηνπο κεηφρνπο, κε γλψκνλα ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε
κεηαρείξηζε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεηφρσλ.
Κάζε κέινο ηνπ Γ ζα πξέπεη λα έρεη ππνρξέσζε πίζηεο ζηελ εηαηξεία. Σα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη
λα ελεξγνχλ κε αθεξαηφηεηα θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο θαη λα δηαθπιάζζνπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ κε δεκνζίσο δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε
αληαγσληζκνχ κε ηελ εηαηξεία θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ θάζε ζέζε ή δξαζηεξηφηεηα πνπ
δεκηνπξγεί ή θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη
εθείλα ηεο εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηνρήο ζέζεσλ ζην Γ ή ηε Γηνίθεζε
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αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη
λα ζπλεηζθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα αθηεξψλνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο ηνλ αλαγθαίν ρξφλν
θαη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή. Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηνξίδνπλ ην πιήζνο άιισλ επαγγεικαηηθψλ
δεζκεχζεσλ (ηδηαίηεξα ζπκκεηνρέο ζε Γ άιισλ εηαηξεηψλ) κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ απαηηείηαη
γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζή ηνπο σο κειψλ ηνπ Γ. Σέινο, ηα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα
επηδηψθνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ, θαζψο θαη ησλ επηηξνπψλ, ζηηο
νπνίεο ηνπνζεηνχληαη.
Ζ αλάδεημε ππνςεθίσλ γηα ην Γ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνθξαηηθά θαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.
Σν Γ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή δηαδνρή ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ αλψηαησλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, κε ζθνπφ ηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο.
Σν Γ ζα πξέπεη λα ζπλέξρεηαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα, ψζηε λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά
ηα θαζήθνληά ηνπ. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα είλαη
έγθαηξε, ψζηε λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληεπεμέξρεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
Σν Γ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ εθπιήξσζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ, θαζψο θαη εθείλε ησλ επηηξνπψλ ηνπ.
Δμαηξεηηθά, σο πξνο νξηζκέλεο εηδηθέο πξαθηηθέο ηνπ Κψδηθα, ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, κέρξη ζήκεξα
απνηεινχλ απφθιηζε ηα θαησηέξσ ζεκεία, κε ηα νπνία ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνηίζεηαη λα
ελαξκνληζζεί άκεζα ελφςεη ηεο επηθείκελεο Σαθηηθήο γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ε νπνία δχλαηαη
λα απνθαζίζεη ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, φπνπ απηέο απαηηνχληαη:
Δηδηθφηεξα ζηα εμήο ζεκεία :
Ωο πξνο ην κέγεζνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν είλαη πεληακειέο θαη ζα πξέπεη λα γίλεη
θαη΄ ειάρηζην επηακειέο.
Ωο πξνο ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε ζεηεία ηνπ ππεξβαίλεη ηελ εηδηθή
πξαθηηθή ηνπ Κψδηθα ηεηξαεηία. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο σο
δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη ε πεληαεηία.
Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πιελ ηνπ νπζηαζηηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ κε ηε ιεηηνπξγία
ηνπο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, νη ινηπέο επηηξνπέο ηνπ Γ.. πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
Κψδηθα, δελ ιεηηνχξγεζαλ κέρξη ζήκεξα. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο είλαη ε πιήξεο
ιεηηνπξγία θαη ησλ ππνινίπσλ επηηξνπψλ ηνπ Γ., πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα.

To Γ.. δελ έρεη ζεζπίζεη ξεηά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, εηο ηξφπνλ ψζηε απηέο λα απνηππψλνληαη εγγξάθσο θαη λα
γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο
κεηφρνπο. Ωο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο κεηφρνπο ν δηαρσξηζκφο ησλ
αξκνδηνηήησλ νη νπνίεο αζθνχληαη απφ ην ίδην πξφζσπν, ηνλ θ. Ησάλλε Παΐξε.
Σν Γ. δελ έρεη πηνζεηήζεη σο κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο Δηαηξείαο, πνιηηηθέο
δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ θαη ζηελ Δηαηξεία, φπσο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα κέιε ηνπ Γ.. ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηπρφλ ζπκθέξνληα ηνπο ζε εηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ή ηε ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ ηνπο κε ηελ Δηαηξεία ή ηηο ζπγαηξηθέο ηεο.
Γελ έρεη πξνβιεθζεί ππνρξέσζε αλαιπηηθήο γλσζηνπνίεζεο ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ
ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκαληηθψλ κε εθηειεζηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε
εηαηξείεο θαη κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ..
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Γελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο γηα ην Γ.., θαζψο νη δηαηάμεηο ηνπ
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο αμηνινγνχληαη σο
επαξθείο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γ..
Γελ πηνζεηείηαη απφ ην Γ.. ζηελ αξρή ηνπ θάζε έηνπο εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη 12κελν
πξφγξακκα δξάζεο, ην νπνίν δχλαηαη λα αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο,
δεδνκέλνπ φηη φια ηα κέιε ηνπ είλαη θάηνηθνη ηεο Αηηηθήο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη επρεξήο ε
ζχγθιεζε θαη ζπλεδξίαζε ηνπ Γ. , φηαλ ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ή ν λφκνο, ρσξίο
απαξαίηεηα λα ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα δξάζεο.
Γελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ππνζηήξημε ηνπ Γ. θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ απφ εμεηδηθεπκέλν
θαη έκπεηξν εηαηξηθφ γξακκαηέα, θαζψο ε ζπκκφξθσζή ησλ κειψλ ηνπ ζπιινγηθά θαη αηνκηθά κε
ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο, ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, θαηνρπξψλεηαη κέζσ ηεο
επαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ησλ κειψλ ηνπ.
Γελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα χπαξμε πξνγξακκάησλ εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο γηα ηα λέα κέιε ηνπ
Γ. αιιά θαη ηελ δηαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε γηα ηα ππφινηπα κέιε,
δεδνκέλνπ φηη ηα πξνηεηλφκελα πξνο εθινγή σο κέιε ηνπ Γ. πξφζσπα, δηαζέηνπλ εκπεηξία,
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη νξγαλσηηθέο – δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο.
Γελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα παξνρή πφξσλ πξνο ηηο επηηξνπέο ηνπ Γ. γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο θαη γηα ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ ζην βαζκφ πνπ απηνί ρξεηάδνληαη,
θαζψο νη αλαγθαίνη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πφξνη εγθξίλνληαη αλά πεξίπησζε απφ ηελ δηνίθεζε
ηεο Δηαηξείαο, κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο.
Γελ έρεη θαζηεξσζεί ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
Γ.. θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ.

Μέξνο Β΄- Δζσηεξηθόο έιεγρνο
Η. Δζσηεξηθόο έιεγρνο-Δπηηξνπή Διέγρνπ
Σν Γ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζηνπο κεηφρνπο θαη ην θνηλφ κηα ζαθή αμηνιφγεζε ηεο
πξαγκαηηθήο ζέζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο εηαηξείαο, θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ νξζφηεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ, φπνπ απηέο επηβάιινληαη.
Σν Γ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ
πεξηθξνχξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ. Θα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο
εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη λα ηελ επαλεμεηάδεη ηαθηηθά. Θα πξέπεη λα αλαζθνπεί ηαθηηθά ηνπο
θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. Ζ αλαζθφπεζε ζα
πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο νπζηψδεηο ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ, ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ηνπο
ειέγρνπο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ:
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο δηελεξγείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή.
εκεηψλεηαη φηη ν έιεγρνο ζηελ βάζε ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη θαη ε ζρεηηθή Έθζεζε δηελεξγείηαη
εληφο ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Καηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ν Τπεχζπλνο ηνπ
ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ βηβιίσλ, εγγξάθσλ,
αξρείσλ, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ραξηνθπιαθίσλ ηεο Δηαηξείαο, έρνληαο ηελ δηαξθή
ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπ παξαζρεζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία
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πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη έθηαθησλ
ειέγρσλ θαη ηελ ζχληαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ εθζέζεσλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα σο
πξνο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. Ο
έιεγρνο δελ
πεξηιακβάλεη νηαδήπνηε αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ
εθαξκφζζεθαλ θαζψο επίζεο θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε,
θαζψο απηά απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ ειεγθηή ηεο Δηαηξείαο.
Αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ γεληθφηεξνπ επηπέδνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε θάζε ειεγρφκελε πεξίνδν επηιέγνληαη
νξηζκέλεο πεξηνρέο-πεδία ειέγρνπ, ελψ ζε ζηαζεξή θαη κφληκε βάζε ειέγρνληαη θαη εμεηάδνληαη
ε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο
Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ θαη ηεο Τπεξεζίαο Δηαηξηθψλ
Αλαθνηλψζεσλ.
Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθνχκελε πιήξσο κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο επηηαγέο ηνπ λ. 3693/2008 εμέιεμε
θαηά ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ηελ 30/6/2009
Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηεινχκελε απφ ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ., εθ ησλ νπνίσλ δχν
αλεμάξηεηα.
ύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο
1. Θενδφζεο Απνζηνιίδεο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ Μέινο, Πξφεδξνο
2. Ησάλλεο αξάληεο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ Μέινο
3. Μπαιηά Παλαγηψηα, κε εθηειεζηηθφ Μέινο
Οη αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζπλίζηαληαη:
α) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο,
β) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο,
γ) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ Αηνκηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο,
δ) ζηελ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ,
ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζηελ Δηαηξεία άιισλ ππεξεζηψλ απφ ην λφκηκν ειεγθηή ή ην
ειεγθηηθφ γξαθείν.
εκεηψλεηαη φηη ν Σαθηηθφο Διεγθηήο ηεο Δηαηξείαο, ν νπνίνο δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ησλ εηεζίσλ
θαη ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ παξέρεη άιινπ είδνπο κε ειεγθηηθέο
ππεξεζίεο πξνο ηελ Δηαηξεία νχηε ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε ακεξνιεςία θαη ε
αλεμαξηεζία ηνπ.
εκεηψλεηαη φηη :
Γελ έρεη πξνβιεθζεί ηδηαίηεξνο
θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ , θαζψο ηα
θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο σο άλσ επηηξνπήο, πξνδηαγξάθνληαη επαξθψο ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
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Γελ δηαηίζεληαη ηδηαίηεξα θνλδχιηα ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ, γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο ρξήζε
ππεξεζηψλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, θαζψο ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο
θαη ε εκπεηξία ησλ κειψλ απηήο δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο.

Μέξνο Γ΄- Ακνηβέο
Η. Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβώλ
Σν επίπεδν θαη ε δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ
παξακνλή ησλ κειψλ ηνπ Γ, ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία,
πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζηελ εηαηξεία κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Σν χςνο
ησλ ακνηβψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα πξνζφληα θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ
εηαηξεία. Σν Γ ζα πξέπεη λα έρεη ζαθή εηθφλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία ακείβεη ηα
ζηειέρε ηεο, θαη θπξίσο εθείλα πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.
εκεηψλεηαη φηη :
Γελ ρνξεγνχληαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ζηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.., ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο
θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο.
Γελ έρεη πξνβιεθζεί ζηηο ζπκβάζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ. φηη ην Γ. κπνξεί λα
απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή φινπ ή κέξνπο ηνπ bonus πνπ έρεη απνλεκεζεί ιφγσ αλαζεσξεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ή γεληθψο βάζεη εζθαικέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ bonus απηνχ,
θαζψο ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα bonus σξηκάδνπλ κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε θαη έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Γελ αθνινπζείηαη δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ. κεηά απφ
πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ακνηβψλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ.

Μέξνο Γ΄ - ρέζεηο κε ηνπο κεηόρνπο.
Η. Δπηθνηλσλία κε ηνπο κεηφρνπο
ΗΗ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
Σν Γ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ζπλερνχο θαη επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ κε ηνπο
κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, ηδηαίηεξα δε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο θαη
καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή.
Σν Γ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή
πλέιεπζε. Σν Γ ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζρεηηθψλ θαηαζηαηηθψλ
πξνβιέςεσλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, θαη εηδηθφηεξα ησλ κεηφρσλ
κεηνςεθίαο, ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ θαη φζσλ δηακέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Σν Γ ζα
πξέπεη λα αμηνπνηεί ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ νπζηαζηηθφ θαη
αλνηρηφ δηάινγφ ηνπο κε ηελ εηαηξεία.
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ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζχγθιηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο,
θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ κεηφρσλ επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηεξνχληαη απφ
ηελ Δηαηξεία φιεο νη πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.
εκεηψλεηαη φηη :
ηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο, δελ ππάξρεη αλαιπηηθή δεκνζίεπζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.

Πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ
ηνπ λόκνπ.
Ζ Δηαηξεία κέρξη ζήκεξα δελ εθαξκφδεη πξαθηηθέο επηπιένλ ησλ σο πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ.
Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο απνθιίζεηο ή κε εθαξκνγέο ζεκείσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ Κψδηθα, ε Γηνίθεζε
ηεο εηαηξίαο πξνηίζεηαη λα ελαξκνλίζεη άκεζα θαη λα νινθιεξσζνχλ ελφςεη ηεο επηθείκελεο Σαθηηθήο
γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ε νπνία ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη θαη γηα ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο,
φπνπ απηέο είλαη απαξαίηεηεο.

Γ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ Μεηόρσλ
1. Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο – Δμνπζίεο
Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξίαο, ζπγθαινχκελε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
θαη δηθαηνχκελε λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξία. ηε Γεληθή πλέιεπζε,
δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη κέηνρνη, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ
αληηπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
Μεηφρσλ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ κεηφρσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη
ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή
πλέιεπζε.
i. Αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ε εηαηξία αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπν ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ
ηελ Γεληθή πλέιεπζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε :
Σελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ
Σνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο
Σελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ii. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ζηελ Γεληθή πλέιεπζε,
εθιέγνληαο έλαλ γξακκαηέα απφ ηνπο κεηφρνπο πνπ είλαη παξφληεο ή/θαη απφ κε κεηφρνπο κέρξη λα
επηθπξσζεί ν πίλαθαο απηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πλέιεπζε θαη λα εθιεγεί ην
ηαθηηθφ πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σν πξνεδξείν απηφ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη
ηνλ γξακκαηέα πνπ εθηεινχλ θαη ρξέε ςεθνιεθηψλ. Ζ εθινγή ηνπ ηαθηηθνχ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο γίλεηαη κε αλνηθηή ςεθνθνξία εθηφο αλ ε ίδηα ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίζεη
δηαθνξεηηθά.
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iii. Μεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πίλαθα ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε
εθιέγεη ακέζσο ην νξηζηηθφ Πξνεδξείν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα
πνπ εθηεινχλ θαη ρξέε ςεθνιεθηψλ. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.
iv. Πεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηφηνπν
ηεο εηαηξίαο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
2. πκκεηνρή Μεηόρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε
ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξίαο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο πνπ εκθαλίδεηαη
κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζηα αξρεία ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο
πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζε πεξίπησζε Δπαλαιεπηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Δπαλαιεπηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν
εθφζνλ ην επηζπκεί. Καηά ηα ινηπά ε εηαηξία ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (άξζξν
28α).
3. Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ
Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ:
α) ηελ ζχγθιεζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν ππνρξενχηαη λα
νξίζεη εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45)
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε
πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
β) ηελ εγγξαθή ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πξφζζεησλ ζεκάησλ, κε αίηεζή
ηνπο πνπ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ
Γεληθή πλέιεπζε.
γ) ηε δηάζεζε ζηνπο κεηφρνπο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξ,3, έμη (6)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ζέκαηα
πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ ηπρφλ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, κε αίηεζή ηνπο πνπ
πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο
δηθαηνχληαη λα δεηήζνπ, κε αίηεζε ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ηελ παξνρή ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ησλ
εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα
αξλεζεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηηο

15

αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο
γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

Γ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο
εηαηξίαο, ηελ δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ λφκνπ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Μεηφρσλ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε. Σα εθηειεζηηθά κέιε
αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, ελψ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ.
1. ύλζεζε – Θεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο απνηειείηε απφ πέληε (5) κέιε εθ’ ησλ νπνίσλ δπν (2) είλαη
εθηειεζηηθά, δπν (2) είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά θαη ην έλα (1) είλαη κε εθηειεζηηθφ.

Ολνκαηεπψλπκν

Θέζε

1 Ησάλλεο Παΐξεο

Πξφεδξνο & Γηεπζχλνλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο

2 Ησάλλεο αξάληεο

Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

3 Γσξίο Παΐξε

Δθηειεζηηθφ Μέινο

4 Μπαιηά Παλαγηψηα

Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

5 Θενδφζεο Απνζηνιίδεο

Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο είλαη πεληαεηήο θαη ε
εθινγή ησλ κειψλ ηνπ γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.
2190/1920. Ζ Γεληθή πλέιεπζε επηθπξψλεη θάζε αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
έρεη γίλεη ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη επαλεθιέμηκα θαη
ειεχζεξα αλαθιεηά.
Ζ ζεηεία ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ζηηο 30.06.2013. Ζ εηαηξία πξνηίζεηαη ζηελ
επηθείκελε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ λα ζέζεη σο ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ Καηαζηαηηθνχ, νχησο ψζηε ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα κεησζεί ζε
ηεηξαεηή.
Σα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη:
Ησάλλεο Παΐξεο (Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλνλ ύκβνπινο, εθηειεζηηθό κέινο)
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Ο θ. Ησάλλεο Παΐξεο εμειέγε Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλνλ χκβνπινο ηνλ Μάην ηνπ 2006.
Έρεη ζπνπδάζεη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ (Λσδάλε – Διβαηίαο) θαη εξγάδεηε ζηελ εηαηξία απν
ην 1988. Καηέρεη επίζηεο ηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ζηελ εηαηξία Polypack
A.E. θαη ηελ ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ζηελ εηαηξία EPSH.
Ησάλλεο αξάληεο (Αληηπξόεδξνο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο)
Ο θ. Ησάλλεο αξάληεο είλαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010.
Έρεη ζπνπδάζεη νηθνλνκηθά ζην London School of Economics θαη επξσπατθέο ζπνπδέο ζην Sussex
University. Δίλαη ζχκβνπινο ζε αξθεηέο ειιεληθέο εηαηξίεο.
Γώξηο Παΐξε (εθηειεζηηθό κέινο)
Ζ θ. Γψξηο Παΐξε είλαη εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003.
Έρεη ζπνπδάζεη δηνίθεζε πξνζσπηθνχ ζην Leicester University θαη marketing ζην Deree. Ξεθίλεζε ηελ
επαγγεικαηηθή ηεο θαξηέξα ην 1998 ζηελ Eurotrust AXE θαη απφ ην 2003 είλαη δηεπζχληξηα πξνζσπηθνχ
ηεο εηαηξίαο. Καηέρεη επίζεο ηελ ζέζε ηνπ Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο EPSH θαη
ηελ ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ζηελ εηαηξία Polypack A.E..

Παλαγηώηα Μπαιηά (κε εθηειεζηηθό κέινο)
Ζ θ. Παλαγηψηα Μπαιηά είλαη κε εθηειεζηηθφ κεινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2006.
Έρεη ζπνπδάζεη ινγηζηηθά θαη marketing. Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο EPSH.
Θενδόζεο Απνζηνιίδεο (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο)
Ο θ. Θενδφζεο Απνζηνιίδεο είλαη αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ
Ηνχιην ηνπ 2003.
Έρεη ζπνπδάζεη νηθνλνκηθά ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο θαη είλαη ζχκβνπινο ζε αξθεηέο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
2. Δθινγή – Αληηθαηάζηαζε κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα
είλαη κέηνρνη ή ηξίηνη θαη είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηηεζεί, πεζάλεη ή εθπέζεη απφ ην αμίσκα
ηνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην αληηθαζηζηά πξνζσξηλά θαη ζέηεη ην ζέκα
ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ηεο επφκελεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.
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3. πγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζώκα
Μεηά απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ απνθάζηζε ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
απηφ ζπγθαιείηε κε ζθνπφ λα εθιέμεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ή
αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν.
4. ύγθιηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ζπγθαιείηε απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν πνπ ηνλ
αλαπιεξψλεη θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα.
Δληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δψδεθα ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ππήξρε πιήξεο απαξηία ησλ κειψλ ηνπ.
5. Απαξηία – Πιεηνςεθία – Αληηπξνζώπεπζε ησλ κειώλ – Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά ζπλ έλα απφ ηα κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο ηνπ ιακβάλνληαη
ζε απφιπηε πιεηνςεθία εθηφο εάλ ν λφκνο ή ην Καηαζηαηηθφ νξίδεη δηαθνξεηηθά.
Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν
Πξαθηηθψλ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ κειψλ πνπ παξίζηαλην θαηά ηελ
ζπλεδξίαζε ηνπ θαη ππνγξάθεηε απφ φινπο ηνπο παξφληεο.
6. Δμνπζία – Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεξγψληαο ζπιινγηθά έρεη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ εηαηξηθψλ
ππνζέζεσλ. Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εηαηξία εθηφο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο είηε απφ ηνλ
Νφκν είηε απφ ην Καηαζηαηηθφ πξέπεη λα απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ:
Σελ έγθξηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο
Σελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ
Σελ επηινγή θαη αληηθαηάζηαζε ηεο εθηειεζηηθήο εγεζίαο, φπνηε ρξεηάδεηαη, φπσο θαη ηελ
επνπηεία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδνρήο
Σνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ακνηβψλ ησλ αλψηαησλ
ζηειερψλ κε ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο θαη ησλ κεηφρσλ
Σε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, ησλ
ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ
ιακβάλνπλ δεκνζηφηεηα, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
Σελ επαγξχπλεζε, φζνλ αθνξά ππάξρνπζεο θαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ αθελφο
ηεο εηαηξίαο θαη αθεηέξνπ ηεο δηνίθεζεο ηεο, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ
θχξησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζπγθξνχζεσλ
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Σε δηαζθάιηζε χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξίαο
Σελ επζχλε ιήςεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ
θαη αλάζεζεο εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ ζε άιια ζηειέρε
7. Τπνρξεώζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Σα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη Γηεπζπληέο θαη νη αλψηεξνη ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο
απαγνξεχεηαη λα ελεξγνχλ ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ, γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ
ηξίησλ, είηε µφλνη είηε ζε ζπλεξγαζία µε ηξίηνπο, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε φινπο ή κεξηθνχο απφ ηνπο
επηδησθφκελνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο απηήο, ε εηαηξεία έρεη
δηθαίσκα απνδεκίσζεο θαη ν ππεχζπλνο αλ είλαη µέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθπίπηεη µε απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη επίζεο νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
ηα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία νξίδεηαη µε
εηδηθή απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Γηα ηε ρξήζε 2010 ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο πξνέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ε. Αλαθνξά ζε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γ), (δ), (ζη), (ε) θαη (ζ) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο
2004/25/ΔΚ
Οη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο 2004/25/ΔΚ
εκπεξηέρνληαη ήδε ζε άιιν ηµήµα ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 7 ηνπ λ.3556/2007.
ρεηηθά µε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο
2004/25/ΔΚ, δελ πθίζηαληαη θαλελφο είδνπο ηίηινη ηεο Δηαηξείαο νη νπνίνη λα παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα
ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο.
ρεηηθά µε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (ζη) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο
2004/25/ΔΚ, δελ πθίζηαηαη θαλελφο είδνπο πεξηνξηζκφο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ.
ρεηηθά µε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο
2004/25/ΔΚ, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή έγθξηζεο απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κ.Ν.2190/1920. Ο δηνξηζκφο ησλ µειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο µέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε απφθαζε ιακβάλεηαη
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ππνβάιιεηαη πξνο επηθχξσζε ζηελ επφκελε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ.
Οη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (ζ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο 2004/25/ΔΚ,
εκπεξηέρνληαη ήδε ζε άιιν ηµήµα ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ 7 ηνπ λ.3556/2007.

Ζ παξνύζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί αλαπόζπαζην θαη εηδηθό ηκήκα ηεο
εηήζηαο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
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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 Δπξψ 7.258.340,36 επξψ θαη
ήηαλ δηαηξεκέλν ζε 4.971.466 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,46 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. Ζ 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.
Όιεο νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ
ζηελ θαηεγνξία «Μεζαίαο – Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο».
2. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο
Ζ 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
Οη κέηνρνη πνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαηείραλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ήηαλ νη εμήο:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Αξ. ΜΔΣΟΥΩΝ

Πνζνζηό %

1

Μπαιηά Παλαγηψηα ηνπ Υξήζηνπ

981.732

19,75

2

Πατξεο Ησάλλεο ηνπ Δκκαλνπήι

775.305

15,60

3

Απνζηνιίδνπ νθία ηνπ Αλέζηε

301.400

6,06

4

Παΐξεο Δκκαλνπήι ηνπ Γεκεηξίνπ

252.280

5,07

5

Πατξε Γσξίο ηνπ Γεκεηξίνπ

265.661

5,34

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.
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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.
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. Ζ απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο
δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Ζ 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.
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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, 23 Μαξηίνπ 2011
Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. & Γ/λσλ χκβνπινο

Σν Μέινο ηνπ Γ..

Ησάλλεο Παΐξεο

Γσξίο Παΐξε
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δ. ΠΑΪΡΖ Α.Β.Δ.Δ.
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «Δ.
ΠΑΗΡΖ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ
θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ 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 εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 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 εηαηξηθέο
θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ
θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 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 εηαηξηθψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο
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ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ
εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο
παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο
ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο «Δ. ΠΑΗΡΖ
Α.Β.Δ.Δ.» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο 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
α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ
άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920.

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2011
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο
χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.
Λ.Μεζνγείσλ 396, 153 41 Αγία Παξαζθεπή

Βαζίιεο Νηάξρνο

ΑΜ ΟΔΛ: 148

ΑΜ ΟΔΛ: 30521
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Ο Όκηινο
εκ.

Ζ Δηαηξία

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

4.1
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5

13'718'613
2'970'000
21'222
0
0
0
101'174

8'933'086
3'300'000
12'027
0
1'287'035
0
85'224

7'941'225
0
10'071
8'158'250
0
83'712
85'224

8'295'814
0
12'027
3'913'750
2'842'000
51'667
85'224

4.8

36'868
16'847'877

54'925
13'672'298

36'868
16'315'349

54'925
15'255'407

4.6
4.7
4.9
4.10

3'967'971
4'844'198
332'051
598'543
9'742'764

3'170'982
6'214'017
277'967
337'301
10'000'268

2'785'984
6'812'959
216'048
497'511
10'312'502

3'170'982
6'593'352
237'057
328'058
10'329'450

26'590'640

23'672'566

26'627'851

25'584'857

4.12
4.12

7'258'340
2'317'275
1'225'691
1'256'000
(5'620'740)
6'436'567

7'258'340
2'317'275
845'691
1'900'000
(4'054'344)
8'266'962

7'258'340
2'317'275
1'272'841
0
(147'660)
10'700'796

7'258'340
2'317'275
1'272'841
0
414'403
11'262'859

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

4.15

711'664

154'975

32'027

154'975

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Αλαβαιιφκελνη θφξνη
Μειινληηθά έζνδα θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ

4.14
4.13
4.5
4.16

239'908
250'029
688'914
613'759
2'504'273

190'370
168'111
328'333
738'859
1'580'648

188'657
245'467
0
580'599
1'046'750

189'013
163'988
0
738'859
1'246'835

6'835'434
10'176'039
473'729
164'598
17'649'800

4'083'124
9'119'170
135'896
486'766
13'824'955

4'444'421
9'854'476
110'030
471'378
14'880'305

3'358'072
9'119'170
135'896
462'025
13'075'163

26'590'640

23'672'566

26'627'851

25'584'857

ΜΖ-ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο
πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο
Αλαβαιιφκελνη θφξνη
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ
εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Απνγξαθή Απνζεκάησλ
Πειάηεο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

ΠΑΘΖΣΗΚΟ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο αθηλήησλ
Απνηειέζκαηα εηο λέν

4.11

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

4.15
4.18
4.19

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ
Όκηινο

Δηαηξία

εκ

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

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

4.20
4.21

19'586'343
(17'371'126)
2'215'217

13'218'301
(10'955'885)
2'262'416

14'155'166
(12'356'172)
1'798'994

13'169'743
(10'942'095)
2'227'648

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

4.22
4.21
4.21
4.23

667'963
(1'570'201)
(1'298'916)
(411'817)
(397'753)

344'684
(1'252'528)
(813'533)
(20'013)
521'026

223'426
(911'053)
(803'940)
(209'656)
97'770

302'206
(1'123'605)
(812'520)
(19'471)
574'258

(749'854)
(1'147'608)

(472'981)
48'045

(547'352)
(449'582)

(472'872)
101'387

0
(408'141)
(1'555'748)

(209'538)
17'517
(143'976)

(15'254)
(464'836)

17'433
118'819

(274'648)
(1'830'396)

(127'481)
(271'457)

(97'227)
(562'063)

(131'240)
(12'421)

0
0

0
0

0
0

0
0

(1'830'396)

(271'457)

(562'063)

(12'421)

(.36818)

(.05460)

(.11306)

(.00250)

Έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο
Κέξδνο/(δεκηά) ζπλήζσλ εξγαζηώλ
Αλαινγία απνηειέζκαηνο ζπγγελνχο εηαηξίαο
Αχμεζε (κείσζε) αμίαο επελδχζεσλ
Κέξδνο/(δεκηά) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξό θέξδνο/(δεκηά) κεηά θόξσλ

4.24

4.25

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

4.26

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Ο Όκηινο

Πεξίνδνο από 1/1/2010 έσο
31/12/2010

Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Γηαθνξά
από έθδνζε
κεηνρώλ
ππέξ ην
άξηην

Απνζεκαηηθά
Κεθάιαηα

Τπόινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Απνηέιεζκα Υξήζεο 2010

7'258'340

2'317'275

1'225'691

Τπόινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

7'258'340

2'317'275

1'225'691

Απνζεκαηηθό
εύινγεο
αμίαο
αθηλήησλ

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

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

(4'054'344)
(1'566'396)
(5'620'740)

ύλνιν

8'266'962
(1'830'396)
6'436'566

Ο Όκηινο

Πεξίνδνο από 1/1/2009 έσο
31/12/2009
Τπόινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

Γηαθνξά
από έθδνζε
κεηνρώλ
ππέξ ην
άξηην

Απνζεκαηηθά
Κεθάιαηα

Απνζεκαηηθό
εύινγεο
αμίαο
αθηλήησλ

7'258'340

2'317'275

1'225'691

1'520'000

(3'782'887)
(271'457)

8'538'419
(271'457)

7'258'340

2'317'275

1'225'691

1'520'000

(4'054'344)

8'266'962

Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Απνηέιεζκα Υξήζεο 2009
Τπόινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

ύλνιν

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Ζ Δηαηξία
Πεξίνδνο από 1/1/2010 έσο 31/12/2010

Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Γηαθνξά
από έθδνζε
κεηνρώλ
ππέξ ην
άξηην

Απνζεκαηηθά
Κεθάιαηα

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

414.403
(562.063)
(147.660)

Τπόινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Απνηέιεζκα Υξήζεο 2010

7.258.340

2.317.275

1.272.841

Τπόινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

7.258.340

2.317.275

1.272.841

ύλνιν

11.262.859
(562.063)
10.700.796

Ζ Δηαηξία
Πεξίνδνο από 1/1/2009 έσο 31/12/2009

Τπόινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

Γηαθνξά
από έθδνζε
κεηνρώλ
ππέξ ην
άξηην

Απνζεκαηηθά
Κεθάιαηα

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

7.258.340

2.317.275

1.272.841

426.823
(12.421)

11.275.280
(12.421)

7.258.340

2.317.275

1.272.841

414.403

11.262.859

Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Απνηέιεζκα Υξήζεο 2009
Τπόινηπα, θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009

ύλνιν

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
(έκκεζε κέζνδνο)

ΟΜΗΛΟ
1/1 31/12/2010

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο

ΔΣΑΗΡΗΑ

1/1 31/12/2009

1/1 31/12/2010

1/1 31/12/2009

(1'555'748)

(143'976)

(464'836)

118'819

1'919'249

1'546'382

1'422'832

1'503'711

Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

330'000
(39'284)
184'480

0
(16'932)
21'933

0
(43'518)
184'480

0
(17'465)
21'933

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

(61'001)
749'854

319'426
472'981

(123'887)
547'352

109'887
472'872

433'255
562'128
846'838

55'695
(108'279)
(886'189)

384'999
(195'743)
993'641

52'575
(151'176)
(856'617)

(720'804)
(117'756)

(454'241)
(89'938)

(518'301)
(75'975)

(454'131)
(78'642)

2'531'211

716'863

2'111'042

721'766

(1'402'500)

0

(1'402'500)

0

(1'251'985)

(780'573)

(1'077'935)

(780'573)

(6'493)
382
1'490

43'343

43'343

4'176

(6'493)
335
1'490

(2'659'106)

(733'054)

(2'485'102)

(733'054)

3'608'241
(2'931'528)

5'314'471
(5'265'237)

3'446'189
(2'776'012)

5'314'471
(5'265'237)

(280'262)
(7'314)

(89'767)
(45'323)

(119'350)
(7'314)

(89'767)
(45'323)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)

389'137

(85'856)

543'512

(85'856)

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

261'242

(102'046)

169'453

(97'143)

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

337'301
598'543

439'347
337'301

328'058
497'511

425'201
328'058

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
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη
ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ
παγίσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

4'176

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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1
1.1

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Όκηιν
Ζ εηαηξεία

Ζ Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ (ε «Δηαηξία») είλαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε Α.Μ.Α.Δ. 8106/06/Β/86/47 θαη
έρεη ηελ έδξα ηεο ηελ ζέζε Γθνξπηζά ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο. Ηδξχζεθε ην 1974 έρνληαο αληηθείκελν
εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ δνρείσλ – θηαιψλ θαη ζάθσλ απνξξηκκάησλ.
1.2

Γνκή ηνπ Οκίινπ

Μεηά ηελ εμαγνξά ηνπ 51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο EPSH ΑΒΔΔ, πνπ έγηλε ζηηο 4
Ηαλνπαξίνπ 2010, νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο πνπ ελνπνηνχληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ηα αθφινπζα:
Δηαηξεία

Έδξα

%
ζπκκεηνρήο

Μέζνδνο Οιηθήο Δλνπνίεζεο
POLYPACK Α.Δ.
EPSH ΑΒΔΔ

Διιάδα
Διιάδα

100%
100%

Ζ αιιαγή ηεο κεζφδνπ ελνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο EPSH ΑΒΔΔ επέθεξε κεηαβνιή ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ
νκίινπ θαηά πνζφ 5.414.383 επξψ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 28%, ζηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο
θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα αχμεζε ηελ δεκηά θαηά πνζφ 442.213 επξψ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 28%.
Ζ Δηαηξία επίζεο ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξία ECOTURN ΑΔ κε πνζνζηφ 15%. Ζ ζπκκεηνρή απηή έρεη
απνκεησζεί πιήξσο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥA (1/1/2004) θαηφπηλ απφθαζεο ηεο
Γηνίθεζεο γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο.
1.3

Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ δνρείσλ – θηαιψλ θαη ζάθσλ
απνξξηκκάησλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (logistics). Οη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν.
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2
2.1

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
πκκόξθσζε κε ηα ΓΠΥΑ

Οη ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ 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 ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ 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 εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
εηαηξίαο ζηηο 23 Μαξηίνπ 2011 θαη ηεινχλ ππφ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κεηφρσλ.
2.4

Καιππηόκελε πεξίνδνο

Οη παξνχζεο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Δ. ΠΑΪΡΖ Α.Β.Δ.Δ. θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, πνπ καδί αλαθέξνληαη σο φκηινο θαη θαιχπηνπλ ηελ
πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 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
ηνπ Οκίινπ, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε
κεηξηθή εηαηξία θαη ε ζπγαηξηθή ηεο.
Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο ηνπ επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηηο δεκνζηεπκέλεο ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθέο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 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.
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ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) - Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα
ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009. Ο Όκηινο δελ επεξεάδεηαη απφ
ηελ αλσηέξσ δηεξκελεία
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) - Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο

Ζ 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. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαζψο ν φκηινο έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 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. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) - πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) - Δλνπνηεκέλεο
θαη Ηδηαίηεξεο 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
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 Ηνπιίνπ 2009 θαη
ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο.
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ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρώξεζεο

Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ
δηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 30 Μαξηίνπ 2009 θαη δελ επεξεάδεη
ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΔΓΓΠΥΑ 17 Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο
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. Ζ
δηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009 θαη
δελ έρεη επεξεάζεη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
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). Ζ
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. Ζ 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
Οθησβξίνπ 2009. Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο.
Ζ δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηνλ Όκηιν.

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
Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη
ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
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ΓΠΥΑ 5 - Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηόηεηεο
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο,
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΓΠΥΑ 8 - Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ
Οκίινπ.
ΓΛΠ 1 - Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν. Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΓΛΠ 7 - Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΓΛΠ 17 - Μηζζώζεηο
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο
ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΓΛΠ 18 - Έζνδα
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο - εληνιέαο ή πξάθηνξαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΓΛΠ 36 - Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
Ζ 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). Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
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
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απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
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. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.

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 ν φκηινο δελ έρεη πξνγελέζηεξα πηνζεηήζεη:
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) - Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ
Ζ 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. Ο
Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή
δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) - Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε
Ζ 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. Ζ 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 ηνπ Οκίινπ.
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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. Ζ 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. Ο Όκηινο 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 Ηαλνπαξίνπ 2013
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. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη
εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. Ζ 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 Ηαλνπαξίνπ
2011.
ΔΓΓΠΥΑ 19 - Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο.
Ζ 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. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή
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δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα εθαξκνζηεί γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010.
Κύξηεο πεγέο αβεβαηόηεηαο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ

2.7

Ζ 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.
Ζ 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 ηνπ νκίινπ είλαη άλσ ηνπ 20% θαη απαηηεί δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο
απφ ηελ δηνίθεζε. Ο Όκηινο 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
Ζ εηαηξία θαη ε ζπγαηξηθή ηεο 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 ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ο Όκηινο 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 ηνπ νκίινπ 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 πνιηηηθέο

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
3.1
3.1.1

Δλνπνίεζε
Θπγαηξηθέο

Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ν φκηινο έρεη ηε δχλακε λα ειέγρεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαη επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο. Ο Όκηινο ζεσξεί φηη θαηέρεη θαη αζθεί έιεγρν φηαλ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ
κεγαιχηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.
Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν
φκηινο απνθηά ηνλ έιεγρν ελψ παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παχεη λα
ππάξρεη ν έιεγρνο.
Οη ζπγαηξηθέο πνπ απνθηψληαη ελνπνηνχληαη αξρηθά κε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο. Απηή
πεξηιακβάλεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία φισλ ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο, θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, αλεμαξηήησο εάλ απηά έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ζπγαηξηθήο πξηλ ηελ απφθηεζή ηεο. Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη
ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ζηα αλαπξνζαξκνζκέλα
πνζά, ηα νπνία επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα ηελ κεηέπεηηα επηκέηξεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο
ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ νκίινπ.
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ κεηαβάιινληαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα είλαη
ζπλεπείο κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ φκηιν.
Λνγαξηαζκνί απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ζπλαιιαγέο, έζνδα θαη έμνδα θαη κε
πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ απαιείθνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο, νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο απνηηκψληαη, ζχκθσλα κε ην
ΓΛΠ 27, ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο.
3.1.2

πγγελείο

πγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ν φκηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ζεκαληηθή επηξξνή θαη
δελ απνηεινχλ νχηε ζπγαηξηθέο νχηε δηθαηψκαηα ζε θνηλνπξαμία. εκαληηθή επηξξνή είλαη ε εμνπζία λα
ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο ηεο
εθδφηξηαο, αιιά φρη ζηνλ έιεγρν απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. εκαληηθή επηξξνή ζπλήζσο ππάξρεη φηαλ ν φκηινο
θαηέρεη πνζνζηφ κεηαμχ 20% έσο 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κέζσ θπξηφηεηαο κεηνρψλ ή κέζσ άιινπ
είδνπο ζπκθσλίαο.
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Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο ελψ γηα ζθνπνχο ελνπνίεζεο
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ ππεξαμία πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία (θφζηνο)
ηεο επέλδπζεο θαη ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ζαλ κέξνο ηεο επέλδπζεο.
Όηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ηνπ νκίινπ ζπλαιιάζζεηαη κε κηα ζπγγελή επηρείξεζε ηνπ νκίινπ, ηα ηπρφλ
δηεηαηξηθά θέξδε θαη νη δεκηέο απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ νκίινπ ζηε ζρεηηθή ζπγγελή
επηρείξεζε.
Όιεο νη κεηέπεηηα κεηαβνιέο ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο
αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ηνπ Οκίινπ.
Μεηαβνιέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ θαηαρσξνχληαη
ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
Μεηαβνιέο νη νπνίεο έρνπλ απεπζείαο αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ
αλαγλσξίδνληαη ζηα ελνπνηεκέλα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ.
Οπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη δελ ζρεηίδνληαη κε
απνηέιεζκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαλνκή κεξηζκάησλ ή άιιεο ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο
ζπγγελνχο επηρείξεζεο, θαηαρσξνχληαη έλαληη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο. Κακηά επίδξαζε ζην
θαζαξφ απνηέιεζκα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα δελ αλαγλσξίδεηαη ζην πιαίζην απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ.
Όηαλ ην κεξίδην δεκηψλ ηνπ Οκίινπ ζε κηα ζπγγελή επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο
επέλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνδήπνηε άιισλ κε εμαζθαιηζκέλσλ απαηηήζεσλ, ν Όκηινο δελ
αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκηέο, εθηφο θη αλ ν Όκηινο έρεη επηβαξπλζεί κε δεζκεχζεηο ή έρεη πξνβεί ζε
πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο.
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηαβάιινληαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπλεπείο κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ Όκηιν.
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο, νη επελδχζεηο ζηηο ζπγγελείο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο
θηήζεο.
3.1.3

Τπεξαμία επηρείξεζεο

ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2010 ε εηαηξεία Δ. Παΐξεο ΑΒΔΔ, εμαγφξαζε ην ππφινηπν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
εηαηξείαο EPSH ABEE αληί ηνπ πνζνχ ησλ 1.402.500 επξψ. Ζ εχινγε αμία ηεο εηαηξείαο ηελ εκεξνκελία
εθείλε ήηαλ 2.626.602 επξψ. Καηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο πξνέθπςε ππεξαμία ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε
σο εμήο:
Σίκεκα αγνξάο κεηνρψλ

1.402.500

Μείνλ: Δχινγε αμία κεηνρψλ

1.339.567

Τπεξαμία

62.933

Ζ εχινγε αμία ησλ κεηνρψλ θαηά ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2010 πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο
θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο EPSH ABEE ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 πνπ είραλ σο εμήο:
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Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Απνγξαθή Απνζεκάησλ
Πειάηεο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα
Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Μειινληηθά έζνδα θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ
Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Αμία κεηνρψλ Δ.Παΐξε ΑΒΔΔ πξίλ ηελ εμαγνξά βάζε Ηζνινγηζκνχ
31/12/2009
Δχινγε αμία κεηνρψλ πνπ εμαγνξάζηεθαλ

Πνζφ
5.460.357
13.275
15.950
1.230.244
991.739
134.092
211.015
-957.703
-45.893
-37.960
-3.824.334
-156.740
-407.441
2.626.602
1.287.035
1.339.567

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Καηά ηελ ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ δηελεξγήζεθε έιεγρνο απνκείσζεο ηεο
ππεξαμίαο πνπ είρε πξνζδηνξηζηεί θαη απνκεηψζεθε πιήξσο κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ ελνπνηεκέλσλ
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο.
3.2

Σκεκαηηθή αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ

«Σνκέαο» ή «ηκήκα» ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ είλαη θάζε δηαθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα κε ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη (επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο). Αλάινγε δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε
ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα (γεσγξαθηθφο ηνκέαο). Ο Όκηινο Δ.
ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ έρεη έλαλ θχξην επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα, εθείλνλ ηεο
παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πιαζηηθψλ δνρείσλ – θηαιψλ θαη ζάθσλ απνξξηκκάησλ. πλεθηηκψληαο ηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη ηελ γεσγξαθηθή θαηάηκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ πνπ είλαη
θαηά θχξην ιφγν ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, δελ ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη θάπνηα ηκεκαηνπνίεζε.
3.3

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εθηόο ππεξαμίαο) θαη δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. Μεηά ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο ηνπο κείνλ ηηο
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπο θαη νπνηαδήπνηε δεκία απνκείσζεο πνπ ηπρφλ έρεη πξνθχςεη.
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσή ηνπο. Ζ απφζβεζε
αξρίδεη φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ζ σθέιηκε δσή θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Δάλ ε
πξνζδνθψκελε σθέιηκε δσή ή ν πξνζδνθψκελνο ξπζκφο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ
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σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε θάπνην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρνπλ κεηαβιεζεί, νη αιιαγέο
αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο.
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
δηνίθεζε θαη ζηηο πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ.
Οη απνθηεζείο άδεηεο πνπ αθνξνχλ ζε ινγηζκηθφ θεθαιαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ.
Οη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα έμνδα ηεο
πεξηφδνπ ζηελ νπνία απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη.
3.4

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα θηήξηα θαη ηα νηθφπεδα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ εχινγε αμία ηνπο φπσο απηή
εθηηκήζεθε απφ αλεμάξηεην πξνζνδνθφξν νξθσηφ 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. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, είλαη:
Κηίξηα
Μεραλήκαηα
Μεηαθνξηθά κέζα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
Άπια ζηνηρεία

3.5

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 ηνλ Όκηιν, 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.
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Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
εμφδσλ ζπλαιιαγήο.
Σα πάγηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξίαο απηή αθνξνχλ νηθφπεδα ηεο ζπγαηξηθήο POLYPACK ηα
νπνία απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ γηα ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
νκίινπ θαη κηζζψλνληαη ζε ηξίηνπο. Σα νηθφπεδα απηά απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία απφ αλεμάξηεηνπο
εθηηκεηέο θαη ε δηαθνξά πνπ πξνέθπςε αλαγλσξίζηεθεο ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
Γηα ηελ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ νηθνπέδσλ απηψλ ν Όκηινο 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 ηνπ νκίινπ. 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.
3.6

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ:
 δάλεηα θαη απαηηήζεηο,
 ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ,
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηελ δηνίθεζε
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηψληαη.
Ζ θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο
θαζψο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα θαηαρσξεζεί, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο φζνλ αθνξά
ηελ απνηίκεζή ηνπ αιιά θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο θάζε πξνζδηνξηδφκελνπ απνηειέζκαηνο είηε ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο είηε απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο
εκεξνκελίαο πνπ έγηλε ε εκπνξηθή ζπλαιιαγή.
 Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη θαηερφκελα θπξίσο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ φκηιν σο απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ
αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία απνηηκψληαη
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη δελ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ ζε άιιε θαηεγνξία.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη ηαμηλνκήζεη ν φκηινο ζε απηή ηελ θαηεγνξία,
πεξηιακβάλνπλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο.

41

 Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο
θαη πξνζδηνξηζκέλεο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά.
Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ν φκηινο παξέρεη ρξήκαηα, πξντφληα ή ππεξεζίεο απεπζείαο ζε έλαλ νθεηιέηε ρσξίο
πξφζεζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο, είηε φηαλ εηζπξάηηεη απφ θάπνην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα.
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Κάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη 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. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ
απαηηήζεσλ γίλεηαη κε βάζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ.
Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ
ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απηά
ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηνλ ηζνινγηζκφ ηαμηλνκνχληαη ζαλ
εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ. Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο θχζεσο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, ε
δηνίθεζε ηνπ νκίινπ πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία
απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία.
 Δύινγε Αμία
Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζε κία ελεξγφ αγνξά απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαθνξά ζε
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
3.7

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα,
ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο θαη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο.
 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (εθηόο δαλείσλ)
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ (εθηφο ησλ δαλείσλ) απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ,
ζην θνλδχιη «Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» θαζψο θαη ζην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο
ππνρξεψζεηο».
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζε κία ζπκβαηηθή
ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ν Όκηινο απαιιάζζεηαη απφ ηελ
ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη.
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη ζηελ ζπλέρεηα
απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο.
42

Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο θχζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πηζηεχεη φηη ε
εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία.
Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδνληαη ζην θνλδχιη «Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» , φηαλ
εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
 Τπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Ζ ηδηνθηεζία ελφο κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαβηβάδεηαη ζην κηζζσηή εάλ κεηαβηβάδνληαη ζε
απηφλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κηζζσκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
αλεμάξηεην κε ηνλ λνκηθφ ηχπν ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ή εάλ είλαη ρακειφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ
θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηπιένλ θαηαβνιψλ εάλ ππάξρνπλ, πνπ θαιχπηνληαη
απφ ην κηζζσηή. Έλα αληίζηνηρν πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε
αλεμαξηήησο εάλ κεξηθέο απφ ηηο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ θαηαβάιινληαη πξνθαηαβνιηθά θαηά ηελ έλαξμε
ηεο κίζζσζεο.
Ζ κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί κε
ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, π.ρ. ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο απφζβεζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο
ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, είλαη ίδηα κε απηή πνπ εθαξκφδεηαη ζε ζπγθξίζηκα απνθηψκελα, εθηφο
ζπκβάζεσλ κίζζσζεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο
αθνξά ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο, κε βάζε ηηο ειάρηζηεο θαηαβνιέο ησλ κηζζσκάησλ κείνλ ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Οη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαηαλέκνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, θαη
αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην επί ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηεο ππνρξέσζεο.
 Γάλεηα
Σα δάλεηα παξέρνπλ βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νκίινπ. Όια ηα δάλεηα αξρηθά
αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη, εθηφο ησλ
άκεζσλ εμφδσλ έθδνζεο ηνπο.
Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη θάζε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ
δαλεηζκνχ.
Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πηζηεχεη φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα
ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη, ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο.
3.8

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

43

παξαγσγήο ηνπο (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηδηνπαξαγψκελα πξντφληα) θαη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο ηνπο ζηελ
ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη.
3.9

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 ησλ λνκηζκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
3.10 Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη βξαρπρξόληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
3.10.1 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
(πξνπιεξσκέλν έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ
πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.
3.10.2 Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο
Ο φκηινο ζπκκεηέρεη ηφζν ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ φζν θαη ζε πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.
3.10.2.1 Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ
Ζ 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. Ζ
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, εάλ ππεξβνχλ 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 ζην πξφγξακκα απηφ.
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.
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3.10.2.2 Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ
Σν πξνζσπηθφ ηνπ νκίινπ θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην Κξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (ΗΚΑ) 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 ηνλ φκηιν. Καηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε, ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη ππεχζπλν
γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Καηά ζπλέπεηα ν φκηινο 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 ηνπ νκίινπ (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 ν Όκηινο (ή θαη ν εξγαδφκελνο) θαη απφ ηηο θαηαβιεζείζεο
επελδχζεηο ησλ εηζθνξψλ απηψλ.
3.11 Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα
παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο.
3.12

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη,
εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθή νθεηιή είλαη κεγάιε.
3.13 Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ φκηιν πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.14 Μηζζώζεηο
Ζ 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 ηνπ Οκίινπ 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 ηνπ νκίινπ σο εθκηζζσηήο
Οη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο 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
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ινγηζηηθή αμία ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο σο έζνδα κίζζσζεο.
3.15 Έζνδα
3.15.1 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.
3.15.2 Παξνρή ππεξεζηώλ
Σα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη (θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ),
φηαλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ν πειάηεο ηηο έρεη θάλεη απνδεθηέο. Σα έζνδα δελ
αλαγλσξίδνληαη, εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα ζηελ αλάθηεζε ηεο απαίηεζεο.
3.15.3 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ππάξρεη εχινγε δηαζθάιηζε
φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη φηη ν Όκηινο ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ θαιχπηνπλ πξαγκαηνπνηεκέλεο 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
θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφζβεζεο ηνπ
επηρνξεγεκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε βάζε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ παγίνπ.
3.15.4 Έζνδα από κεξίζκαηα
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαλνκήο ηνπο.
3.16 Έμνδα
3.16.1 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.
3.16.2 Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ζ 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 πνπ ζα θαηαινγηζζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ,
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εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε, ν θφξνο θαηαρσξείηαη απεπζείαο, 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. Ο Όκηινο θάλεη
πξφβιεςε ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ 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
πηζαλφλ φηη ε ζρεηηθή κειινληηθή θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζα εμαζθαιηζζεί.
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εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

4
4.1

Δλζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:
Πίλαθαο κεηαβνιώλ πεξηόδνπ από 01.01.2010 έσο 31.12.2010
Όκηινο
Γήπεδα θαη
νηθφπεδα

Κηίξηα θαη
ηερληθά έξγα

Μεραλήκαηα
θαη ινηπφο
εμνπιηζκφο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ εθηέιεζε

χλνιν

Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Πξνζζήθεο 2010
Μεηαθνξέο απφ "ππφ εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

3.234.797
0
0
0
3.234.797

8.327.028
92.051
0
0
8.419.079

31.598.241
1.093.590
22.001
3.521
32.710.311

1.104.342
0
0
9.595
1.094.747

1.697.557
62.023
0
395
1.759.186

59.001
54.923
-76.924
0
37.000

46.020.966
1.302.587
-54.923
13.511
47.255.120

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Απνζβέζεηο 2010
Δθπνηήζεηο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

0
0
0
0

5.283.601
272.379
0
5.555.981

23.879.911
1.476.124
1.348
25.354.687

921.529
78.303
120
999.712

1.542.482
84.040
395
1.626.127

0
0
0
0

31.627.523
1.910.847
1.863
33.536.507

Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

3.234.797
3.234.797

3.043.427
2.863.098

7.718.330
7.355.624

182.813
95.035

155.076
133.059

59.001
37.000

14.393.443
13.718.613

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Πίλαθαο κεηαβνιώλ πεξηόδνπ από 01.01.2009 έσο 31.12.2009

Γήπεδα θαη
νηθφπεδα

Κηίξηα θαη
ηερληθά έξγα

Μεραλήκαηα
θαη ινηπφο
εμνπιηζκφο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ εθηέιεζε

χλνιν

Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Πξνζζήθεο 2009
Μεηαθνξέο απφ "ππφ εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

3.105.986
0
0
0
3.105.986

5.767.056
52.004
0
0
5.819.059

24.096.087
736.435
0
55.501
24.777.020

979.568
19.190
0
10.000
988.758

1.500.097
31.010
0
0
1.531.106

96.641
11.440
-71.081
0
37.000

35.545.435
850.078
-71.081
65.501
36.258.930

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Απνζβέζεηο 2009
Δθπνηήζεηο 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

0
0
0
0

4.601.067
257.139
0
4.858.205

19.152.102
1.130.050
37.446
20.244.706

721.861
94.106
9.704
806.262

1.356.604
60.066
0
1.416.671

0
0
0
0

25.831.633
1.541.360
47.150
27.325.844

Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

3.105.986
3.105.986

1.165.989
960.854

4.943.985
4.532.314

257.708
182.496

143.492
114.435

96.641
37.000

9.713.801
8.933.086

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Πίλαθαο κεηαβνιώλ πεξηόδνπ από 01.01.2010 έσο 31.12.2010
Δηαηξία
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

0
54.923
-54.923

χλνιν

3.105.986

5.381.700
92.051

19.330.723
938.269,46

902.859

1.401.008
45.718

3.105.986

5.473.751

3.521
20.265.472

9.595
893.264

395
1.446.331

0

4.465.862
191.545
4.657.407

722.559
76.828
120
799.267

1.286.577
64.760
395
1.350.941

0

0

15.351.465
1.085.847
1.348
16.435.964

0

21.826.462
1.418.979
1.863
23.243.579

3.105.986
3.105.986

915.838
816.344

3.979.258
3.829.509

180.300
93.997

114.431
95.390

0
0

8.295.814
7.941.225

0

30.122.276
1.130.961
-54.923
13.511
31.184.804

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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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

3.105.986

5.329.696
52.004

18.649.790
736.435

893.669
19.190

1.369.998
31.010

59.641
11.440
-71.081

29.408.781
850.078
-71.081
65.501
30.122.276

3.105.986

5.381.700

55.501
19.330.723

10.000
902.859

1.401.008

0

0

4.213.979
251.882

0

4.465.862

638.157
94.106
9.704
722.559

1.226.579
59.998

0

14.296.207
1.092.704
37.446
15.351.465

1.286.577

0

20.374.922
1.498.690
47.150
21.826.462

3.105.986
3.105.986

1.115.717
915.838

4.353.583
3.979.258

255.512
180.300

143.420
114.431

59.641
0

9.033.859
8.295.814

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δεζκεχζεηο απφ ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν γηα απφθηεζε παγίσλ ζηνηρείσλ.
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4.2

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

Ο Όκηινο έρεη επελδχζεηο ζε αθίλεηα κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ εηαηξείαο Polypack A.E. φπνπ κε απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, ην 2008, αιιαγή ηεο ρξήζεο ησλ αθηλήησλ ηεο απφ
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ζε επελδπηηθα. Ζ απνηίκεζε ηνπο ζηελ εχινγε αμία ηελ 31/12/2008 αλεξρφηαλ ζην
πνζφ ησλ 3.300 ρηι. επξψ θαη είρε γίλεη απφ αλεμάξηεην νξθσηφ εθηηκεηή.
Μεηά απφ απνηίκεζε πνπ έγηλε θαηά ηελ 31/12/2010, απφ αλεμάξηεην νξθσηφ εθηηκεηή, ε εχινγε αμία
ηνπο αλεξρφηαλ ζηα 2.970 ρηι. επξψ. Ζ 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 θαη ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο εμήο:
Πίλαθαο κεηαβνιψλ πεξηφδνπ απφ 01.01.2010 έσο 31.12.2010
Όκηινο

Δηαηξία

Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Πξνζζήθεο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

517.427
4.321
521.748

474.051
1.896
475.947

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Απνζβέζεηο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

492.125
8.402
500.526

462.024
3.852
465.876

Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

25.302
21.222

12.027
10.071

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Πίλαθαο κεηαβνιψλ πεξηφδνπ απφ 01.01.2009 έσο 31.12.2009
Όκηινο
Αμία θηήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Πξνζζήθεο ρξήζεο 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Απνζβέζεηο ρξήζεο 2009
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Αλαπόζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

Δηαηξία

477.468
1.576
479.044

472.475
1.576
474.051

461.996
5.021
467.017

457.003
5.021
462.024

15.472
12.027

15.472
12.027

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δεζκεχζεηο απφ ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν γηα απφθηεζε άπισλ παγίσλ
ζηνηρείσλ.
4.4

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο.

Ζ αμία επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο αλαιχεηαη σο εμήο:
Δηαηξία

Polypack A.E.
EPSH A.E.

Υώξα
Δγθαηάζηαζεο

Πνζνζηό
πκκεηνρήο

Διιάδα
Διιάδα

100%
100%

Μεηνρηθό Κεθάιαην
31/12/2010
31/12/2009

Αμία πκκεηνρήο
31/12/2010
31/12/2009

2.150.000
5.800.000

3.913.750
4.244.500

2.150.000
5.800.000

3.913.750
1.287.035

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ ηθαλφηεηα ησλ παξαπάλσ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ λα κεηαθέξνπλ
θεθάιαηα ζηελ εηαηξία. ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο
ελνπνίεζεο.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ Polypack A.E. θαη EPSH A.E. βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΒΔΔ ζηνλ ηζηφηνπν www.pairis.gr
4.5

Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο

Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ δηελεξγείηαη ζην επίπεδν
ηεο θάζε εηαηξίαο ηνπ Οκίινπ θαη, ζην βαζκφ πνπ πξνθχπηνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ζπκςεθίδνληαη
κεηαμχ ηνπο (ζην επίπεδν ηεο θάζε εηαηξίαο). Γηα ηελ ζπγαηξηθή εηαηξία Polypack ΑΔ δελ έρνπλ ινγηζηεί
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηαηί έρεη πξνο ζπκςεθηζκφ ππφινηπν
θνξνινγηθψλ δεκηψλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Οη αλαγλσξηζζείζεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλάγνληαη ζηηο εμήο αηηίεο:

Άπια Πάγηα
Δπελδχζεηο
Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Απαηηήζεηο
Τπνρξεψζεηο
Υξεφγξαθα
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Φνξνινγηθή δεκηά
Λνηπά
Φφξνη εηζνδήκαηνο, πνπ ζα επηβαξχλεη επφκελεο
ρξήζεηο

Ο Όκηινο
31.12.2010
31.12.2009
9'332
18'606
176'082
176'082

Ζ Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009
11'562
18'606
176'082
176'082

47'710
(18'373)
(13'508)
0
(8'296)
(571'947)
(314'000)
0
4'086

37'803
(53'200)
(42'476)
0
(8'296)
(83'327)
(380'000)
22'218
(15'743)

37'731
(9'673)
(13'508)
0
(8'296)
(91'938)
0
0
(18'249)

37'803
(53'200)
(42'476)
0
(8'296)
(83'327)
0
22'218
(15'743)

(688'914)

(328'333)

83'712

51'667

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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Ζ πξφβιεςε γηα ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ γξακκή «Λνηπέο πξνβιέςεηο» θαη
αλαιχεηαη ζηε ζεκείσζε 4.13 ηεο Δηήζηα Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.
4.6

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ήηαλ ηα εμήο:
Ο Όκηινο
31/12/2010
31/12/2009
Δκπνξεχκαηα
Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειήππνπξντφληα θαη ππνιείκκαηα
Πξψηεο & βνεζεηηθέο χιεο,
αλαιψζηκα πιηθά αληαιιαθηηθά,
θαχζηκα & είδε ζπζθεπαζίαο
χλνιν

Ζ Δηαηξία
31/12/2010
31/12/2009

107.791

118.001

98.563

118.001

1.443.478

1.553.651

1.232.250

1.553.651

2.416.703

1.499.330

1.455.170

1.499.330

3.967.971

3.170.982

2.785.984

3.170.982

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.7

Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:
Όκηινο
31/12/2010
31/12/2009
Πειάηεο
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
(κεηαρξνλνινγεκέλεο)
χλνιν απαηηήζεσλ

Δηαηξία
31/12/2010
31/12/2009

3.587.825
0
0

4.906.052
21.584
0

5.639.741
0
12.700

5.344.308
12.800
0

1.256.372

1.286.381

1.160.518

1.236.245

4.844.198

6.214.017

6.812.959

6.593.352

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Ζ εχινγε αμία απηψλ
ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα θαζψο ε
ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.
Ζ κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ δίλεη ν Όκηινο ζηνπο πειάηεο ηνπ είλαη 89 εκέξεο.
Γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα πηζαλή απνκείσζε
ηνπο.
Οξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε θαη έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε. Οη απαηηήζεηο
πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε αθνξνχλ θπξίσο ζε πειάηεο ηνπ Οκίινπ κε ηνπο νπνίνπο έρεη δηαθνπή ε
ζπλεξγαζία θαη νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.
4.8

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ

ην θνλδχιη πεξηιακβάλνληαη επελδχζεηο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε ρξεκαηηζηήξην ηνπ
εζσηεξηθνχ, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηαρζεί σο «ηνηρεία θαηερφκελα γηα πψιεζε».
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Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο (ηηκή θιεηζίκαηνο κεηνρήο).
Σν θφζηνο θηήζεο ηνπο είλαη 7.446,81 επξψ θαη ε δεκηά απφ ηελ απνηίκεζε ηνπο ζηελ εχινγε αμία, ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2010 αλήιζε ζε 17.079 επξψ ελψ γηα ην 2009 είρε παξνπζηάζεη θέξδνο πνζνχ 12.791
επξψ. Σν θνλδχιη απηφ πεξηιακβάλεηαη ζηελ γξακκή «Απνηέιεζκα απφ επελδχζεηο» ηεο θαηάζηαζεο
απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Σα κεξίζκαηα επίζεο πνπ εηζέπξαμε ε εηαηξία απφ ηνπο ηίηινπο απηνχο, πνζνχ 1.490 επξψ,
πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη «Απνηέιεζκα απφ επελδχζεηο».

4.9

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο

Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο «Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο»
είλαη:
Όκηινο
31/12/2010
31/12/2009
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη
χλνιν ινηπψλ απαηηήζεσλ

57.492
43.080
231.480
332.051

0
28.026
249.941
277.967

Δηαηξία
31/12/2010
31/12/2009
57.492
29.284
129.273
216.048

0
26.429
210.628
237.057

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.10 Αλάιπζε ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο:
Όκηινο
31/12/2010
31/12/2009
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα (ηακείν)
Καηαζέζεηο φςεσο
χλνιν

20.001
578.542
598.543

17.777
319.524
337.301

Δηαηξία
31/12/2010
31/12/2009
18.777
478.734
497.511

17.770
310.288
328.058

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.11 Μεηνρηθό θεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο απνηειείηαη απφ 4.971.466 θνηλέο νλνκαηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο
αμίαο 1,46 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
εηαηξίαο. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
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4.12 Απνζεκαηηθά
Σα απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πεξίνδνο απφ 01.01.2010 έσο 31.12.2010

Όκηινο

49'431

447'443

728'817

1'520'000
(330'000)
66'000

2'745'691
(330'000)
66'000

49'431

447'443

728'817

1'256'000

2'481'691

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ

Απνζεκαηηθό
εύινγεο αμίαο
αθηλήησλ

ύλνιν

Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο

Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Απνζεκαηηθό
εύινγεο
αμίαο
αθηλήησλ

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ

ύλνιν

Πεξίνδνο απφ 01.01.2009 έσο 31.12.2009

Όκηινο
Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο

Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

49.431

447.443
0

728.817

1.520.000

2.745.691
0

49.431

447.443

728.817

1.520.000

2.745.691

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο 2009
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Πεξίνδνο απφ 01.01.2010 έσο 31.12.2010
Ζ Έηαηξία
Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο

Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ

ύλνιν

96.581

447.443
0

728.817

1.272.841
0

96.581

447.443

728.817

1.272.841

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο 2010
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό

Πεξίνδνο απφ 01.01.2009 έσο 31.12.2009
Ζ Έηαηξία
Γηαθνξέο
αλαπξ/γήο

Τπφινηπα, θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθώλ
λόκσλ

ύλνιν

96.581

447.443
0

728.817

1.272.841
0

96.581

447.443

728.817

1.272.841

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο 2009
Τπφινηπα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009

Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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 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 θαηαβιεκέλνπ
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. Ο Όκηινο έρεη ζρεκαηίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα απνζεκαηηθά απηά.
 Απνζεκαηηθό εύινγεο αμία αθηλήησλ
Σν απνζεκαηηθφ απηφ ζρεκαηίζηεθε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Polypack
A.E. ζηελ εχινγε αμία.
Καηά ηελ 31/12/2010 έγηλε επαλαπνηίκεζε ησλ αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία θαη πξνέθεηςε ππνηίκεζε ηνπο
θαηά 330 ρηι. επξψ. ην πνζφ απηφ ππνινγίζηηθε αλαβαιφκελνο θφξνο χςνπο 66 ρηι επξψ. Σν θαζαξφ
πνζφ ηεο δεκηάο, 264 ρηι επξψ, επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη αθαηξέζεθε απφ ηελ αμία ησλ
απνζεκαηηθψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξίαο.
Ζ απνηίκεζε έγηλε απφ ηελ εηαηξία King Hellas πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνη νξθσηνί εθηηκεηέο.
4.13 Λνηπέο πξνβιέςεηο
Οη ινηπέο πξνβιέςεηο ηνπ νκίινπ αθνξνχλ ηελ πξφβιεςε γηα δηαθνξέο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ απφ
κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Ζ κεηαβνιή ησλ πνζψλ απηψλ αλαιχεηε ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:
Πεξίνδνο απφ 01/01/2010 έσο 31/12/2010
Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Πξφβιεςε πεξηφδνπ
Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Όκηινο
168.111
81.918
250.029

Δηαηξία
163.988
81.478
245.467

Όκηινο
276.793
76.597
185.279
168.111

Δηαηξία
263.063
75.806
174.880
163.988

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Πεξίνδνο απφ 01/01/2009 έσο 31/12/2009
Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008
Πξφβιεςε πεξηφδνπ
Κιείζηκν πξνβιέςεσλ πξνεγ. ρξήζεσλ
Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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4.14 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ηελ παξνχζα
αμία ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ
απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ 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 Ηζνινγηζκφ θαη ηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θάζε επηρείξεζεο.
Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ δελ έρνπλ ελεξγνπνηήζεη, επίζεκα ή αλεπίζεκα, θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα
παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, ην νπνίν λα δεζκεχεηαη γηα παξνρέο ζε πεξηπηψζεηο απνρσξήζεσλ
εξγαδφκελσλ. 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 Ηζνινγηζκνχ αξρήο
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο
χλνιν
Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο (πξνβιέςεηο θαη
θαηαβνιέο)
χλνιν

Ο Όκηινο
31.12.2010 31.12.2009
236'263
175'351
3'644
15'019
239'908
190'370

3'644
3'644

15'019
15'019

Ζ Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009
189'013
173'676
-356
15'337
188'657
189'013

-356
-356

15'337
15'337

Ζ ππνρξέσζε ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31.12.2010 31.12.2009
Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ
ππνρξεψζεσλ
Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο)
χλνιν

277'757
37'850
239'908

208'058
17'688
190'370

Ζ Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009
226'813
38'156
188'657

207'008
17'995
189'013

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

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
Κφζηνο πεξηθνπψλ/δηαθαλνληζκψλ/ηεξκαηηζκνχ
ππεξεζίαο
Απνζβέζεηο Με θαηαρσξεκέλσλ Αλαινγηζηηθψλ
(θεξδψλ)/δεκηψλ
χλνιν

Ο Όκηινο
31.12.2010 31.12.2009
19'125
18'264
15'249
12'862
-83'513
-152'825

Ζ Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009
15'125
18'264
12'006
12'817
-70'147
-152'825

52'782

125'385

42'659

125'385

0
3'644

11'334
15'019

0
-356

11'696
15'337

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο θαηά ην
2010 θαη ην 2009 ήηαλ :
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Ο Όκηινο
31.12.2010
31.12.2009
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
Κφζηνο κηζζνδνζίαο

144
4'503'808

118
3'557'338

Ζ Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009
115
3'483'345

117
3'512'635

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Ζ 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.
Ζ 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:
Ζιηθηαθέο 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).
4.15 Γαλεηζκόο
Ο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ αλαιχεηε σο εμήο:
Ο Όκηινο
31.12.2010
31.12.2009
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο
ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο απφ Leasing
χλνιν βξαρππξφζεζκσλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ

Ζ Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009

9'891'904

9'000'157

9'731'776

9'000'157

284'135

119'013

122'700

119'013

10'176'039

9'119'170

9'854'476

9'119'170

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

 Τπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ελζψκαησλ παγίσλ αλήιζαλ ζηα 284.135 επξψ ην 2010.
 Βξαρππξόζεζκνο Γαλεηζκόο
Ο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο αθνξά δάλεηα γηα ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο
εηαηξίαο. Σα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο είλαη:

Overnight + 2,6%
Euribor 3m + 3%
Euribor 3m + 3,5%
Euribor 3m + 3,75%
Euribor 3m + 4%
χλνιν δαλείσλ

Ο Όκηινο
31.12.2010
31.12.2009
1'290'833
1'250'609
1'702'402
1'497'560
160'128
0
2'782'988
4'200'000
3'955'554
2'051'988
9'891'904
9'000'157

Ζ Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009
1'290'833
1'250'609
1'702'402
1'497'560
0
0
2'782'988
4'200'000
3'955'554
2'051'988
9'731'776
9'000'157

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ

4.16 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αθνξνχλ ηελ Δηαηξία θαη ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ηελ πεξίνδν απφ
ην 1996 έσο ην 2010 θαη επηρνξεγήζεθαλ ζε πνζνζηφ 40%. Οη επηρνξεγήζεηο απηέο αλαγλσξίδνληαη σο
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έζνδα παξάιιεια κε ηελ απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηδνηήζεθαλ. Αλάινγα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ έγηλε ε επηρνξήγεζε, ηζρχνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί σο πξνο
ηε κεηαβίβαζε ησλ επηρνξεγεκέλσλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Καηά ηνπο δηελεξγεζέληεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο,
θαηά θαηξνχο, ειέγρνπο, δελ εληνπίζζεθε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ, ήηαλ ε εμήο:

Πεξίνδνο απφ 01/01/2010 έσο 31/12/2010
Ο Όκηινο
Δπηρνξεγήζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009

776'819

738'859

0

0

-163'060

-158'260

613'759

580'599

Δηζπξάμεηο απφ επηρνξεγήζεηο
Έζνδν πνπ αλαγλσξίζηεθε
Δπηρνξεγήζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ζ Δηαηξία

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ

Σν πνζφ ησλ επηρνξεγήζεσλ θαηά ηελ 31/12/2009 δελ ζπκθσλεί κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ιφγσ ηεο
αιιαγήο ζηελ κέζνδν ελνπνίεζεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο EPSH.
Πεξίνδνο απφ 01/01/2009 έσο 31/12/2009
Ο Όκηινο

Ζ Δηαηξία

Δπηρνξεγήζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008

587.013

587.013

Δηζπξάμεηο απφ επηρνξεγήζεηο

241.424

241.424

Έζνδν πνπ αλαγλσξίζηεθε

-89.579

-89.579

Δπηρνξεγήζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009

738.859

738.859

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ

Ζ επηρείξεζε έρεη εληαρζεί ζην Γ΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα
«Αληαγσληζηηθφηεηα». Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επέλδπζεο πνπ έρεη εγθξηζεί είλαη 1.873.640,00 επξψ θαη ζα
θαιπθζεί κε ηδία ζπκκεηνρή θαηά 1.030.502 επξψ θαη δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηά 843.138 επξψ.
4.17 Πξνκεζεπηέο
Ζ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο «Πξνκεζεπηέο» είλαη:
Όκηινο
31.12.2010
31.12.2009
Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
(Μεηαρξνλνινγεκέλεο)
Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο
Τπνρξεψζεηο ζε ινηπέο ζπκκεηνρηθνχ
ελδηαθέξνληνο επηρ/ζεηο
χλνιν

Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009

3'965'160

2'289'835

2'203'465

1'564'784

2'858'154

1'516'649

2'084'933

1'516'648

0

0

143'903

0

12'120

276'640

12'120

276'640

6'835'434

4'083'124

4'444'421

3'358'072

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Ζ κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ ιακβάλεη ν Όκηινο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ είλαη 181 εκέξεο. Ο Όκηινο
εθαξκφδεη πνιηηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπξφζεζκε πιεξσκή φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
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4.18 Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο από θόξνπο
Οη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξία αλαιχνληαη σο εμήο:

Φφξνο εηζνδήκαηνο
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
χλνιν

Όκηινο
31.12.2010
31.12.2009
0
0
473'729
135'896
473'729
135'896

Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009
0
0
110'030
135'896
110'030
135'896

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.19 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Όκηινο
31.12.2010
30.12.2009
15'642
22'956
-326'345
86'059
189'023
168'407
204'472
128'706
81'806
80'638
164'598
486'766

Μεξίζκαηα πιεξσηέα
Λνηπνί θφξνη
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Πηζησηέο δηάθνξνη
Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
χλνιν

Δηαηξία
31.12.2010
30.12.2009
15'642
22'956
152'035
81'146
148'247
165'911
95'073
120'374
60'381
71'638
471'378
462'025

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.20 Κύθινο εξγαζηώλ
Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:

Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ
Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ
χλνιν

Όκηινο
31.12.2010
30.12.2009
19'522'213
13'097'164
64'130
121'137
19'586'343
13'218'301

Δηαηξία
31.12.2010
30.12.2009
14'155'166
13'048'606
0
121'137
14'155'166
13'169'743

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.21 Αλάιπζε εμόδσλ αλά θαηεγνξία
ηα έμνδα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνληαη:
Πεξίνδνο από 1/1/2010 έσο 31/12/2010
Κφζηνο
πσιήζεσλ
Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο
έμνδν
Κφζηνο Απνζβέζεσλ
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη-Σέιε
Γηάθνξα έμνδα
χλνιν

10'022'648
1'628'251
3'203'634
132'570
2'075'813
130'116
178'094
17'371'126

Ο ΟΜΗΛΟ
Έμνδα
Έμνδα
ιεηηνπξγίαο
δηνηθεηηθήο
δηαζέζεσο
ιεηηνπξγίαο
1'291
200'605
551'567
7'027
254'270
9'748
274'408
1'298'916

2'624
90'392
723'907
279'559
240'058
16'613
217'048
1'570'201

χλνιν

10'026'563
1'919'249
4'479'107
419'155
2'570'141
156'477
669'551
20'240'243
62

Πεξίνδνο από 1/1/2009 έσο 31/12/2009
Κφζηνο
πσιήζεσλ
Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο
έμνδν
Κφζηνο Απνζβέζεσλ
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη-Σέιε
Γηάθνξα έμνδα
χλνιν

5'698'194
1'308'008
2'532'306
24'785
1'286'362
69'572
36'658
10'955'885

Ο ΟΜΗΛΟ
Έμνδα
Έμνδα
ιεηηνπξγίαο
δηνηθεηηθήο
δηαζέζεσο
ιεηηνπξγίαο
208
215'440
419'160
7'195
93'087
3'181
75'263
813'533

2'433
22'934
605'872
383'239
129'616
4'761
103'673
1'252'528

χλνιν

5'700'834
1'546'382
3'557'338
415'219
1'509'065
77'514
215'594
13'021'946

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

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

6'976'434
1'254'973
2'552'695
132'570
1'277'549
130'116
31'836
12'356'172

Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ
Έμνδα
Έμνδα
ιεηηνπξγίαο
δηνηθεηηθήο
δηαζέζεσο
ιεηηνπξγίαο
1'291
139'430
443'969
5'626
90'759
9'748
113'117
803'940

2'624
28'429
486'682
219'598
44'318
4'453
124'949
911'053

χλνιν

6'980'350
1'422'832
3'483'345
357'794
1'412'626
144'317
269'902
14'071'166

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Πεξίνδνο από 1/1/2009 έσο 31/12/2009
Κφζηνο
πσιήζεσλ
Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο
έμνδν
Κφζηνο Απνζβέζεσλ
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη-Σέιε
Γηάθνξα έμνδα
χλνιν

5.687.233
1.268.579
2.532.306
24.785
1.322.962
69.572
36.658
10.942.095

Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ
Έμνδα
Έμνδα
ιεηηνπξγίαο
δηνηθεηηθήο
δηαζέζεσο
ιεηηνπξγίαο
208
214.427
419.160
7.195
93.087
3.181
75.263
812.520

2.433
20.706
561.169
322.071
120.033
3.007
94.186
1.123.605

χλνιν

5.689.873
1.503.711
3.512.635
354.050
1.536.083
75.760
206.107
12.878.220

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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4.22 Άιια έζνδα
Σα άιια έζνδα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Κέξδε απφ ηελ εθπνίεζε παγίσλ
Αλαγλσξηζζέληα έζνδα
επηρνξεγήζεσλ
Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα
πσιήζεσλ
Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ
Έζνδα απφ ηδηνπαξαγσγή παγίσλ θαη
απηνπαξάδνζε απνζεκάησλ
Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο
Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
Λνηπά έθηαθηα θέξδε
χλνια

Όκηινο
31.12.2010
31.12.2009
0
21'933
6'152
28'445

Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009
0
21'933
6'152
28'445

158'260
1'067
0

89'579
559
35'400

158'260
599
0

89'579
555
35'400

11'395
140'591

15'822
77'710

472
28'218

15'822
36'190

0
317'478
5'322
27'698
667'963

3'453
2'879
35'200
33'705
344'684

0
1'519
508
27'698
223'426

3'453
1'926
35'200
33'705
302'206

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.23 Άιια έμνδα
Σα άιια έμνδα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Εεκηέο απφ ηελ εθπνίεζε παγίσλ
Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Λνηπά έμνδα
χλνια

Όκηινο
31.12.2010
31.12.2009
177'669
9'267
24'293
3'453
206'408
0
3'447
7'293
411'817
20'013

Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009
177'201
9'267
24'293
3'453
5'134
0
3'029
6'751
209'656
19'471

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

4.24

Αύμεζε (κείσζε) αμίαο επελδύζεσλ

Ζ αχμεζε (κείσζε) ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
Ο Όκηινο
31.12.2010
31.12.2009
Απνηίκηζε αθηλήησλ ζηελ εχινγε
αμία
Απνκείσζε ππεξαμίαο EPSH
Έζνδα ρξενγξάθσλ
Απνηίκηζε ρξενγξάθσλ
Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
χλνια

(330'000)
(62'933)
1'490
(17'079)

382
(408'141)

0
0
4'176
12'791
551
17'517

Ζ Δηαηξία
31.12.2010
31.12.2009

1'490
-17'079
335
-15'254

4'176
12'791
466
17'433

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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4.25 Φόξνη Δηζνδήκαηνο
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζδηνξίζζεθε σο εμήο:
Όκηινο
31.12.2010 31.12.2009
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

Δηαηξία
31.12.2010 31.12.2009

0
1'244

0
144'863

0
0

0
143'620

(9'810)
167'080
(22'218)
(81'918)

(184'691)
122'884
(2'439)
(76'243)

0
83'712
(22'218)
(81'478)

(174'880)
105'515
(2'439)
(75'806)

(329'025)
(274'648)

(131'855)
(127'481)

(77'242)
(97'227)

(127'250)
(131'240)

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηφζν ηνπ Οκίινπ φζν θαη ηεο κεηξηθήο είλαη κεδέλ ιφγν ησλ δεκηψλ ηεο ρξήζεο.
Σν γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα έζνδα θαη ηα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά ζε ρξφλν
δηαθνξεηηθφ απφ ην ρξφλν πνπ ηα έζνδα απηά θνξνινγνχληαη ή ηα έμνδα εθπίπηνληαη, γηα λα
πξνζδηνξίζνπκε ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα αλαγλσξίζνπκε ινγηζηηθά
εηεξνρξνληζκέλεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο.
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία
Polypack ΑΔ, δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηηο ρξήζεηο 2007, 2008 θαη 2009 θαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία EPSH δελ
έρεη ειεγζεί γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε.
Ο Όκηινο έρεη θάλεη πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε βάζε ηελ κέρξη ηψξα έθβαζε ηνπο
γηα θάζε εηαηξία.
4.26 Κέξδε αλά Μεηνρή
Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηελ δηαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο θαη
ηνπ Οκίινπ θέξδνπο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ ζε θπθινθνξία κεηνρψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεσο.
Όκηινο
31.12.2010
Καζαξά θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο
ηαζκηζκέλνο Μέζνο Όξνο ησλ ζε
θπθινθνξία κεηνρψλ
Κέξδε αλά κεηνρή

Δηαηξία

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

(1'830'396)

(271'457)

(562'063)

(12'421)

4'971'466

4'971'466

4'971'466

4'971'466

-0.3682

-0.0546

-0.1131

-0.0025

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε πξνο έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ζην κέιινλ θαη
ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ παξάζεζε άιινπ δείθηε θεξδψλ αλά
κεηνρή (δειαδή δείθηε πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε δπλεηηθψλ κεηνρψλ)
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5

Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ

Οη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο:
 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ (going-concern) θαη
 λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο.
Ο Όκηινο παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κείνλ ηα ηακηαθά
δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Σν θεθάιαην ηνπ
Οκίινπ γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 αλαιχεηαη σο εμήο:
2010
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηακεηαθά ηζνδχλακα
Κεθάιαην
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Πιένλ: Γάλεηα
ύλνιν θεθαιαίσλ
Κεθάιαην πξνο ύλνιν Κεθαιαίσλ

2009

6'436'567

8'266'962

-598'543
5'838'023

-337'301
7'929'661

6'436'567
10'176'039
16'612'605

8'266'962
9'119'170
17'386'132

0.35

0.46

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
αιιάδνπλ. Με ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ν Όκηινο κπνξεί λα
εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ.
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6

θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ

Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο
(δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο
θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Οκίινπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, δηθαηψκαηα
ππεξαλάιεςεο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο, κεξίζκαηα πιεξσηέα θαη επελδπηηθφ
ραξηνθπιάθην κεηνρψλ.
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε παξαθάησ:
 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νκίινπ,
 ζρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα
ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη
 εθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
 Ο Όκηινο δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.
6.1

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Γεδνκέλεο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα, ε έθζεζε ζε
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο δελ είλαη κεγάιε. Παξ’ φια απηά ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο γηαηί ν
φκηινο δηαηεξεί ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα. Ζ δηνίθεζε ηνπ νκίινπ αμηνινγεί θαηά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα δάλεηα ηνπ θαη επηιέγεη ηνλ πην αζθαιή ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ.
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ ζε μέλν λφκηζκα είλαη νη εμήο:
Νφκηζκα
JPY
CHF

6.2

Πνζφ
48.939.400
649.853

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ

Όιεο νη ηνθνθφξεο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ δηαζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα (Euribor), πνπ
πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαθνξνπνηνχκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Ο Όκηινο δελ ρξεζηκνπνηεί
ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ
αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπ, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +0,5% ή –0,5%. Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα
εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα ηεο εηαηξίαο.

Γάλεηα κε θπκαηλφκελν
επηηφθην

Γαλεηζκόο
31/12/2010

Σόθνη
πεξηόδνπ

Αύμεζε
Euribor +
1%

Μείσζε
Euribor 1%

9'731'776

539'735

637'053

442'417
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6.3

Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ

H έθζεζε ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά (κέζα) πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο.
Ο Όκηινο θξνληίδεη λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηξίηνπο πνχ θξίλνληαη σο πξνο ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.
Ζ 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.
Ζ κέγηζηε έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε πνπ νη αληηζπκβαιιφκελνη δελ
εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αλέξρεηαη, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ζην πνζφλ ησλ εκπνξηθψλ
απαηηήζεσλ, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ (ζεκ. 4.7).
6.4

Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο

Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη
εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ
ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη
επαξθψο ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ (εθηφο ησλ βξαρππξφζεζκσλ
ηξαπεδηθψλ δαλείσλ) ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 είλαη βξαρππξφζεζκν θαη αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ εληφο
ηεο επφκελεο ρξήζεο.
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7

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο

7.1

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:
7.1.1

πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε

Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά εηαηξία αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
1/1 31/12/2010

Έζνδα
Θπγαηξηθέο
πγγελείο
Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

1/1 31/12/2009
0
0
0
0
0

1/1 31/12/2010

Έμνδα
Θπγαηξηθέο
πγγελείο
Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

0
77'426
0
0
77'426
1/1 31/12/2009

0
0
0
0
0

0
315
0
0
315

1/1 31/12/2010
1'806'500
0
0
0
1'806'500

1/1 31/12/2009
89'431
77'426

1/1 31/12/2010
667'635
0
0
0
667'635

1/1 31/12/2009
15'688
315

166'857

16'003

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

7.1.2

Τπόινηπα ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ

Σα ππφινηπα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ είλαη ηα παξαθάησ::
Απαηηήζεηο
Θπγαηξηθέο
πγγελείο
Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν
Τπνρξεώζεηο
Θπγαηξηθέο
πγγελείο
Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2010
31.12.2009
0
0
0
426'949
19'714
0
19'714
31.12.2010
0
12'120
11'921
0
24'041

0
0
426'949
31.12.2009
0
248'412
0
0
248'412

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2010
31.12.2009
2'182'629
425'314
0
426'949
1'461
0
2'184'089
31.12.2010
143'903
12'120
5'571
0
161'594

852'263
31.12.2009
0
248'412

248'412

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.
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7.1.3

Ακνηβέο θαη ππόινηπα βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ

Οη ακνηβέο ησλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ νκίινπ θαη ηα ππφινηπα ηνπο είλαη ηα εμήο:

Μηζζνί
Bonus
Ακνηβέο Γ..
χλνιν

ΟΜΗΛΟ
1/1 1/1 31/12/2010
31/12/2009
319'849
171'541
0
0
82'529
76'600
402'378
248'141

Τπνρξεψζεηο
Απαηηήζεηο

11'921
19'714

6'321
8'394

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 1/1 31/12/2010
31/12/2009
149'961
140'709
0
0
35'814
47'500
185'775
188'209
5'571
1'461

4'492
3'700

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.

7.2
7.2.1

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ηηο ρξήζεηο 2008 θαη
2009. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία Polypack ΑΔ, δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ηηο ρξήζεηο 2007,
2008 θαη 2009. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία EPSH δελ έρεη ειεγζεί γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε.
Ο Όκηινο έρεη θάλεη πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε βάζε ηελ κέρξη ηψξα έθβαζε ηνπο
γηα θάζε εηαηξία.
7.2.2

Δπίδηθεο ππνζέζεηο

Γελ εθθξεκνχλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξίαο δηθαζηηθέο δηαθνξέο ή δηαηηεζίεο, πνπ λα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ
νπζηψδεηο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο.
7.3
7.3.1

Γεζκεύζεηο
Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο

Γελ πξνθχπηνπλ δεζκεχζεηο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ηνπ Οκίινπ.
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7.4

Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνύ γεγνλόηα.

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

Αζπξφππξγνο, 23 Μαξηίνπ 2011

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ &
Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΗΩΑΝΝΖ ΔΜΜ.ΠΑΗΡΖ
Α.Γ.Σ.  – 297979
ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΓΩΡΗ Γ. ΠΑΪΡΖ
Α.Γ.Σ. Ρ- 053010

ΟΡΦΑΝΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
Α.Γ.Σ. Υ- 078658
ΛΟΓΗΣΖ Α' ΣΑΞΔΩ A.M.A 29470
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Πιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 Ν. 3401/2005
Οη παξαθάησ αλαθνηλψζεηο έρνπλ ζηαιεί ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ θαη βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΥΑ ζηε δηεχζπλζε www.ase.gr, φπσο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο www.pairis.gr

04/01/2010

Αλαθνίλσζε αγνξάο κεηνρψλ EPSH

31/03/2010

ηνηρεία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Βάζε ΓΛΠ – Απνηειέζκαηα Υξήζεο 2009

31/05/2010

ηνηρεία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Βάζε ΓΛΠ – Απνηειέζκαηα Α’ Σξηκήλνπ 2010

02/06/2010

Γλσζηνπνίεζε Ν.3845 Έθηαθηε Δηζθνξά

04/06/2010

Παξαίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

08/06/2010

Πξφζθιεζε ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε

01/07/2010

Απνθάζεηο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο

31/08/2010

ηνηρεία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Βάζε ΓΛΠ – Απνηειέζκαηα Α’ Δμακήλνπ 2010

30/11/2010

ηνηρεία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Βάζε ΓΛΠ – Απνηειέζκαηα Γ’ Σξηκήλνπ 2010

72

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
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