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Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 01/01/2011 –
31/12/2011 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δ. ΞΑΪΟΖΠ ΑΒΔΔ ηελ
26ε Καξηίνπ 2012 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηελ
δηεχζπλζε www.pairis.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα δψζνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά
δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη όηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζε θάπνηα από ηα θνλδύιηα πνπ απεηθνλίδνληαη
ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηύπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηύμεηο
θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ.
Ησάλλεο Δκκ. Ξαΐξεο
Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
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1. Γειώζεηο Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.
2 ηνπ λ. 3556/2007, όπσο ηζρύεη)
ηηο θαησηέξσ δειώζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρώξα ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 λ.
3556/2007, όπσο ηζρύεη ζήκεξα , πξνβαίλνπλ νη αθόινπζνη Δθπξόζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο:
1. Ησάλλεο Δκκ. Ξαΐξεο, Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
2. Γψξηο Γ. Ξαΐξε, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
3. Ξαλαγηψηα Σ. Κπαιηά, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
Τπό ηελ σο άλσ ηδηόηεηά καο, εηδηθώο πξνο ηνύην νξηζζέληεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο
Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ», δειώλνπκε θαη βεβαηώλνπκε κε ηελ
παξνύζα όηη εμ όζσλ γλσξίδνπκε:
(α) νη εηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1/1 έσο
31/12/2011, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, απεηθνλίδνπλ
θαηά ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζύλνιν, θαη
(β) ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδόζεηο
θαη ηελ ζέζε ηεο Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ, θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζύλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηόηεξσλ
θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Αζπξόππξγνο, 26 Μαξηίνπ 2012
ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. & Γ/ΛΩΛ
ΠΚΒΝΙΝΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΔΚΚ. ΞΑΪΟΖΠ
Α.Γ.Ρ. Π297979
ΚΔΙΝΠ ΡΝ ΓΠ

ΚΔΙΝΠ ΡΝ ΓΠ

ΓΩΟΗΠ Γ. ΞΑΪΟΖ

ΞΑΛΑΓΗΩΡΑ Σ. ΚΞΑΙΡΑ

Α.Γ.Ρ. AH508426

Α.Γ.Ρ. ΑΕ 001735
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2. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 01/01/201131/12/2011
Κπξίεο θαη Κύξηνη Μέηνρνη,
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζε ηνπ γηα ηηο Δηήζηεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ζύκθσλα κε ην άξζξν
136 ηνπ Κ.Ν. 2190/ 1920, ηνλ Ν.3873/2010, ηνλ Ν.3556/2007 θαη ηηο επ΄απηνύ εθδνζείζεο
εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. ηελ παξνύζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη
πιεξνθνξίεο ηνπ Οκίινπ «Δ. ΞΑΪΟΖΠ Α.Β.Δ.Δ.», ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε
ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ζεκαληηθά γεγνλόηα,
ηα νπνία έιαβαλ ρώξα θαη ηελ επίδξαζε απηώλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεσο, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ε Δηαηξεία θαη ν
Όκηινο

ελδέρεηαη

λα

αληηκεησπίζεη

θαη

παξαηίζεληαη

νη

ζεκαληηθέο

ζπλαιιαγέο

πνπ

θαηαξηίζζεθαλ κεηαμύ ηνπ εθδόηε θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηόλ πξνζώπσλ.

2.1. Σημαντικά γεγονότα της Χρήσης 2011
ηηο 30 Ινπλίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο
εηαηξείαο. ηελ ζπλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύζαλ ην 52,10% ηνπ ζπλόινπ
ησλ κεηόρσλ θαη απνθάζηζαλ νκόθσλα ηα παξαθάησ:
1. Δλέθξηλαλ ηνλ απνινγηζκό θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ
ρξήζε ηνπ 2010, θαζώο επίζεο θαη ηελ έθζεζε ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ.
2. Δλέθξηλαλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ
2010.
3. Απνθάζηζαλ ηελ δηάζεζε ησλ θεξδώλ θαη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.
4. Απνθάζηζαλ ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε
γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2010.
5. Δμέιεμαλ πακςεθεί θαη νκόθσλα από ην ζώκα ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία
BAKER TILLY HELLAS Α.Δ. σο ειεγθηέο ηεο εηαηξεία θαη ηνπ νκίινπ γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε
01/01/2011 έσο 31/12/2011, κε Α.Μ.ΟΔΛ 148.
6. Δλέθξηλαλ ηελ θαηαβιεζείζα απνδεκίσζε, ηνπο κηζζνύο θαη ηηο ακνηβέο ελ γέλεη ησλ κειώλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2010 θαη πξνέγθξηλαλ, θαζόξηζαλ ηηο αληίζηνηρεο γηα ην έηνο
2011.
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7. Δλέθξηλαλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ θαηαζηαηηθνύ πνπ νξίδεη όηη ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ζα απνηειείηαη ζε ηξία (3) έσο ελλέα (9) κέιε θαη όηη ε ζεηεία ηνπ Γ.. ζα κεησζεί ζε
ηέζζεξα (4) ρξόληα από πέληε (5).
8. Δμέιεμαλ δύν (2) πξόζζεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ θ. Γεψξγην Γ. Γηακάινγινπ θαη
ηνλ θ. Δκκαλνπήι Α. Ξαΐξε.
Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηηο 5/12/2011 αλαηέζεθε ν θνξνινγηθφο
έιεγρνο (ΞΝΙ 1159-22/07/2011) ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2011 ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία
BAKER TILLY HELLAS Α.Δ. κε Α.Μ.ΟΔΛ 148.
2.2. Ανάλσση Οικονομικών Στοιτείων της τρήσης 2011
2.2.1. Μεηξηθή Δηαηξεία
 ηνηρεία ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο
Ρν ζύλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζε, ζε πνζφ επξψ 25.444.963, έλαληη
πνζνχ επξψ 26.627.851 θαηά ηελ 31/12/2010. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηεο
αλαπφζπαζηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ.
Ρν ζχλνιν ησλ Κπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ αλήιζαλ θαηά ηελ
31/12/2011, ζε πνζφ επξψ 9.926.118 έλαληη πνζνχ επξψ 10.312.501 θαηά ηελ 31/12/2010. Ζ
κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη απνζεκάησλ.
Ζ Καζαξή Θέζε δηακνξθψζεθε ζε πνζφ επξψ 10.237.736 θαηά ηελ 31/12/2011, έλαληη πνζνχ
επξψ 10.700.796 θαηά ηελ 31/12/2010. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηηο δεκίεο ηεο εηαηξείαο θαηά
ηελ ρξήζε 2011.
Ρν ύλνιν ησλ Τπνρξεώζεσλ θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζε, ζε πνζφ επξψ 15.207.227, έλαληη
πνζνχ επξψ 15.927.055 θαηά ηελ 31/12/2010. Ζ κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη θπξίσο
ζηελ κείσζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ.
 ηνηρεία ησλ Σακεηαθώλ ξνώλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο
Νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ 31/12/2011 είλαη ζεηηθέο θαηά πνζφ
επξψ 521.305, ελψ θαηά ηελ 31/12/2010 ήηαλ ζεηηθέο θαηά πνζό επξώ 2.111.042.
 ηνηρεία ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο
Ν Κύθινο Δξγαζηώλ θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζε ζε πνζφ επξψ 14.531.092, ελψ θαηά ηελ
31/12/2010 αλήιζε ζε πνζφ επξψ 14.155.166.
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Ρα

Απνηειέζκαηα

πξν

θόξσλ,

ρξεκαηνδνηηθώλ,

επελδπηηθώλ

απνηειεζκάησλ

δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ 31/12/2011 ζε θέξδνο πνζφ επξψ 347.763, έλαληη θέξδνπο πνζνχ
επξψ 97.770 θαηά ηελ 31/12/2010.
Ρα Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη
απνζβέζεσλ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ 31/12/2011 ζε θέξδνο πνζφ επξψ 1.595.780, έλαληη
θέξδνπο πνζνχ επξψ 1.520.602 θαηά ηελ 31/12/2010.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζαλ ζε πνζφ επξψ 807.397, ελψ θαηά
ηελ 31/12/2010 αλήιζαλ ζε πνζφ επξψ 547.352.
Ρα Καζαξά Απνηειέζκαηα κεηά Φόξσλ Υξήζεο αλήιζαλ θαηά ηελ 31/12/2011 ζε δεκία
πνζνχ επξψ 463.059 έλαληη δεκίαο πνζνχ επξψ 562.063 θαηά ηελ 31/12/2010.
2.2.2. Όκηινο
 ηνηρεία ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Ιζνινγηζκνύ
Ρν ζύλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζε, ζε πνζφ επξψ 25.449.590, έλαληη
πνζνχ επξψ 26.590.640 θαηά ηελ 31/12/2010. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηεο
αλαπφζπαζηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ.
Ρν ζχλνιν ησλ Κπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ αλήιζαλ θαηά ηελ
31/12/2011, ζε πνζφ επξψ 9.805.313 έλαληη πνζνχ επξψ 9.742.763 θαηά ηελ 31/12/2010.
Ζ Καζαξή Θέζε δηακνξθψζεθε ζε πνζφ επξψ 5.867.261 θαηά ηελ 31/12/2011, έλαληη πνζνχ
επξψ 6.436.567 θαηά ηελ 31/12/2010, Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηηο δεκίεο ηνπ νκίινπ θαηά ηελ
ρξήζε 2011.
Ρν ύλνιν ησλ Τπνρξεώζεσλ θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζε, ζε πνζφ επξψ 19.582.329, έλαληη
πνζνχ επξψ 20.154.073 θαηά ηελ 31/12/2010.
 ηνηρεία ησλ Δλνπνηεκέλσλ Σακεηαθώλ ξνώλ
Νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ 31/12/2011 δηακνξθψζεθαλ ζε
ζεηηθέο πνζφ επξψ 589.610, έλαληη ζεηηθψλ 31/12/2010 πνζνχ επξψ 2.531.211.
 ηνηρεία ησλ Δλνπνηεκέλσλ Απνηειεζκάησλ
Ν Κύθινο Δξγαζηώλ θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζε ζε πνζφ επξψ 20.368.169, έλαληη πνζνχ
επξψ 19.586.343 θαηά ηελ 31/12/2010.
Ρα

Απνηειέζκαηα

πξν

θόξσλ,

ρξεκαηνδνηηθώλ,

επελδπηηθώλ

απνηειεζκάησλ

δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ 31/12/2011 ζε θέξδνο πνζνχ επξψ 510.648, έλαληη δεκίαο πνζνχ
επξψ 397.753 θαηά ηελ 31/12/2010.
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Ρα Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη
απνζβέζεσλ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ 31/12/2011 ζε θέξδνο πνζνχ επξψ 2.239.079, έλαληη
θέξδνπο πνζνχ επξψ 1.521.496 θαηά ηελ 31/12/2010.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζαλ ζε πνζφ επξψ 1.038.416, έλαληη
πνζνχ επξψ 749.854 θαηά ηελ 31/12/2010.
Ρα Καζαξά Απνηειέζκαηα κεηά Φόξσλ Υξήζεο αλήιζαλ θαηά ηελ 31/12/2011 ζε δεκία
569.305, έλαληη δεκίαο πνζνχ επξψ 1.830.396 θαηά ηελ 31/12/2010.
2.3. Αξηζκνδείθηεο
Νη αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ Νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Κεηξηθήο εηαηξείαο
είραλ ηελ αθφινπζε εμέιημε:
Α. Οηθνλνκηθήο Γηαξζξώζεσο
Κπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ / Σύλνιν
ελεξγεηηθνύ
Ίδηα θεθάιαηα / Σύλνιν ππνρξεώζεσλ
Ίδηα θεθάιαηα / Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ
Κπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ / Βξαρ.
ππνρξεώζεηο
Β. Απνδόζεσο θαη Απνδνηηθόηεηαο
Καζαξά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ
/ Πσιήζεηο
Καζαξά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ
/ Ίδηα θεθάιαηα
Μηθηά απνηειέζκαηα / Πσιήζεηο
Μηθηά απνηειέζκαηα / Κόζηνο πσιήζεσλ
Πσιήζεηο / Ίδηα θεθάιαηα

Ο ΟΚΗΙΟ
31/12/2011
31/12/2010

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011 31/12/2010

38,53%
29,96%

36,64%
31,94%

39,01%
67,32%

38,73%
67,19%

37,50%

38,20%

65,97%

65,59%

55,04%

55,20%

69,38%

69,30%

Ο ΟΚΗΙΟ
31/12/2011 31/12/2010

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011 31/12/2010

-2,80%

-9,35%

-3,19%

-3,97%

-9,70%
14,73%
-17,27%
347,15%

-28,44%
11,31%
-12,75%
304,30%

-4,52%
14,07%
-16,37%
141,94%

-5,25%
12,71%
-14,56%
132,28%

2.4. Κπξηόηεξνη θίλδπλνη & αβεβαηόηεηεο
Ν 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.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο,
δηθαηψκαηα ππεξαλάιεςεο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο, κεξίζκαηα πιεξσηέα
θαη επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην κεηνρψλ.
Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ελδερφκελεο
αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη
απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο
κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ.
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Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε παξαθάησ:
Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
Νκίινπ,
Πρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ γηα ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη
Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο
δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Ν Όκηινο δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.
 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηνπ είλαη
ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζε επξψ, κε απνηέιεζκα ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο λα κελ
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ.
Ν Όκηινο δελ πξναγνξάδεη ή πξνπσιεί ζπλάιιαγκα.
 Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
H έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά (κέζα) πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο.
Ν 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 νκίινπ ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε πνπ νη αληηζπκβαιιφκελνη
δελ εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αλέξρεηαη, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, ζην πνζφλ
ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ.
 Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο
Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ
δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ
δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ.
Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ (εθηφο ησλ
βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ) ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 είλαη βξαρππξφζεζκν θαη
αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεο.
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 Κίλδπλνο αγνξάο
Ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ αιιαγψλ ησλ πξψησλ πιψλ νη νπνίεο
θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ παγθφζκηα δήηεζε θαη πξνζθνξά.
2.5. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε

Έζνδα
Θπγαηξηθέο
Σπγγελείο
ύλνιν
Έμνδα
Θπγαηξηθέο
ύλνιν

ΟΚΗΙΟ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
0
0
0
77.426
0
77.426
0
0

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
1.207.074
1.806.500
0
0
1.207.074
1.806.500

0
0

813.528
813.528

667.635
667.635

Τπόινηπα ζπλδεδεκέλσ λ κεξώ λ

Απαηηήζεηο
Θπγαηξηθέο
Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
ύλνιν
Τπνρξεώ ζεηο
Θπγαηξηθέο
Σπγγελείο
Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
ύλνιν

ΟΚΗΙΟ
31/12/2011 31/12/2010
0
0
0
19.714
0
19.714
0
12.120
0
12.120

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011 31/12/2010
2.429.538
2.182.629
0
1.461
2.429.538
2.184.090

0
12.120
11.921
24.041

36.258
12.120
0
48.378

143.903
12.120
5.571
161.594

Ακνηβέο θαη ππόινηπα βαζηθώ λ δηεπζπληηθώ λ ζηειερώ λ

Μηζζνί
Ακνηβέο Γ.Σ.
Σύλνιν

ΟΚΗΙΟ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
451.070
319.849
46.714
82.529
497.784
402.378

Υπνρξεώζεηο
Απαηηήζεηο

23.231
15.261

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
261.208
149.961
0
35.814
261.208
185.775

11.921
19.714

16.161
3.481

5.571
1.461

2.6. ηνηρεία θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ
Οκίινπ θαηά ηε ρξήζε 2012
Ρν 2011 ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ άζρεκν νηθνλνκηθφ θιίκα ηφζν ζηελ
εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ δηεζλή αγνξά. Νη πειάηεο ηνπ Νκίινπ πνπ θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
είλαη πνιπεζληθέο εηαηξίεο, κε ζεκαληηθά κεξίδηα ζηελ αγνξά, έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε αιιά δηαζέηνπλ ηνπο απαξαηηήηνπο κεραληζκνχο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ.
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Ρν 2012 ζα είλαη εμίζνπ δχζθνιε ρξνληά. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππάξρεη ζηελ ρψξα δελ θαίλεηαη
φηη κπνξεί λα μεπεξαζηεί γξήγνξα. Ζ εηαηξεία ζα ζπλερίζεη λα αζθεί πξνζεθηηθή πηζησηηθή
πνιηηηθή έηζη ψζηε ν θίλδπλνο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο λα είλαη ειάρηζηνο.

2.7. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο.
2.8. Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Α. Γήισζε ζπκκόξθσζεο κε Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ.
3δ) ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν.2190/1920.
Ζ Δηαηξεία καο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο επηηαγέο θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ λφκσλ θαη ηδίσο ηνπ θ.λ.
2190/1920, ηνπ λ. 3016/2002 θαη ηνπ λ. 3693/2008, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ην

ειάρηζην

πεξηερφκελν νηνπδήπνηε Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ξαξάιιεια ζπκκνξθνχκελε πιήξσο
κε ηηο επηηαγέο ηνπ λ. 3873/2010, δειψλεη φηη πηνζεηεί σο Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
(ΘΔΓ) ηνλ κνλαδηθφ κέρξη ηψξα επξέσο απνδεθηφ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαινχκελνο
εθεμήο «Θψδηθαο»,

πνπ δηακνξθψζεθε

απφ ηνλ Πχλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ

(Π.Δ.Β.), ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εμαηξέζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο I: Δμαηξέζεηο γηα εηζεγκέλεο
εηαηξείεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο.
Ν Θψδηθαο απηφο βξίζθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΠΔΒ, ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
Ζ εηαηξεία ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ κε ηηο απνθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ (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.
Θαησηέξσ παξαηίζεληαη αλά ελφηεηα νη γεληθέο αξρέο βάζεη ηνπ Θψδηθα, 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.

Οφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΠ

II.

Κέγεζνο θαη ζχλζεζε ηνπ ΓΠ

III.

Οφινο θαη απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ
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IV.

Θαζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ

V.

Αλάδεημε ππνςήθησλ κειψλ ηνπ ΓΠ

VI.

Ιεηηνπξγία ηνπ ΓΠ

VII.

Αμηνιφγεζε ηνπ ΓΠ

Ρν ΓΠ 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.
Νη θχξηεο, κε εθρσξεηέεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΠ 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,
• 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 ΓΠ ή ησλ θχξησλ κεηφρσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κε άκεζε ή έκκεζε εμνπζία λα δηακνξθψλνπλ ή λα
επεξεάδνπλ ηε ζχλζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ΓΠ), θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε
ηέηνησλ ζπγθξνχζεσλ· γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ΓΠ 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.
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Ρν κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ηνπ ΓΠ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην κέγεζνο, ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο. Ρν ΓΠ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ επίπεδν αθεξαηφηεηαο
θαη λα δηαζέηεη πνηθηινκνξθία γλψζεσλ, πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
εηαηξηθνχο ζηφρνπο. Πχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα, ην ΓΠ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ επηά (7) έσο
δεθαπέληε (15) κέιε.
Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε. Ζ ζεηεία
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο είλαη
ηεηξαεηήο.
Ν Ξξφεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ ΓΠ. Θα πξέπεη λα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΓΠ, αιιά θαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ. Δπζχλε επίζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ζα πξέπεη λα
απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ, θαζψο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κε φινπο ηνπο κεηφρνπο, κε γλψκνλα ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε
κεηαρείξηζε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεηφρσλ.
Θάζε κέινο ηνπ ΓΠ ζα πξέπεη λα έρεη ππνρξέσζε πίζηεο ζηελ εηαηξεία. Ρα κέιε ηνπ ΓΠ 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 ΓΠ ή ηε Γηνίθεζε
αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ρα κέιε ηνπ ΓΠ 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 ΓΠ άιισλ εηαηξεηψλ) κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ απαηηείηαη
γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζή ηνπο σο κειψλ ηνπ ΓΠ. Ρέινο, ηα κέιε ηνπ ΓΠ ζα πξέπεη λα
επηδηψθνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΓΠ, θαζψο θαη ησλ επηηξνπψλ, ζηηο
νπνίεο ηνπνζεηνχληαη.
Ζ αλάδεημε ππνςεθίσλ γηα ην ΓΠ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνθξαηηθά θαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.
Ρν ΓΠ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή δηαδνρή ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ αλψηαησλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, κε ζθνπφ ηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο.
Ρν ΓΠ 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
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έγθαηξε, ψζηε λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληεπεμέξρεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
Ρν ΓΠ 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 Θψδηθα, ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, κέρξη ζήκεξα
απνηεινχλ απφθιηζε ηα θαησηέξσ ζεκεία, κε ηα νπνία ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνηίζεηαη λα
ελαξκνληζζεί άκεζα ελφςεη ηεο επηθείκελεο Ραθηηθήο γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ε νπνία
δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, φπνπ απηέο απαηηνχληαη:
Δηδηθφηεξα ζηα εμήο ζεκεία :
•

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πιελ ηνπ νπζηαζηηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ κε ηε

ιεηηνπξγία ηνπο ηα κέιε ηεο ε εηαηξεία κε απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ έρεη
νξίζεη Δπηηξνπή Διέγρνπ κε νπζηαζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηα κέιε
ηεο. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο είλαη ε πιήξεο ιεηηνπξγία θαη ησλ ππνινίπσλ επηηξνπψλ
ηνπ Γ.Π, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θψδηθα.
•

To Γ.Π. δελ έρεη ζεζπίζεη ξεηά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ

Γηεπζχλνληνο

Ππκβνχινπ, εηο ηξφπνλ ψζηε απηέο λα απνηππψλνληαη εγγξάθσο θαη λα

γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο κεηφρνπο. Ωο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο
Ππκβνχινπ, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο κεηφρνπο ν δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ νη
νπνίεο αζθνχληαη απφ ην ίδην πξφζσπν, ηνλ θ. Ησάλλε Ξαΐξε.
•

Ρν Γ.Π 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.Π. ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 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.Π. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκαληηθψλ κε εθηειεζηηθψλ

δεζκεχζεσλ ζε εηαηξείεο θαη κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ.Π.
•

Γελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο γηα ην Γ.Π., θαζψο νη δηαηάμεηο ηνπ

Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο αμηνινγνχληαη σο
επαξθείο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Π.
•

Γελ πηνζεηείηαη απφ ην Γ.Π. 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
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επρεξήο ε ζχγθιεζε θαη ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π , φηαλ ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ή ν
λφκνο, ρσξίο απαξαίηεηα λα ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα δξάζεο.
•

Γελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ππνζηήξημε ηνπ Γ.Π 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.Π αιιά θαη ηελ δηαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε γηα ηα ππφινηπα
κέιε, δεδνκέλνπ φηη ηα

πξνηεηλφκελα πξνο εθινγή σο κέιε ηνπ Γ.Π πξφζσπα, δηαζέηνπλ

εκπεηξία, επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη νξγαλσηηθέο – δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο.
•

Γελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα παξνρή πφξσλ πξνο ηηο επηηξνπέο ηνπ Γ.Π 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.Π. θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ.
Μέξνο Β΄- Δζσηεξηθόο έιεγρνο

Ι. Δζσηεξηθόο έιεγρνο-Δπηηξνπή Διέγρνπ
Ρν ΓΠ 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.
Ρν ΓΠ 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
πξέπεη

λα

θαιχπηεη

φινπο

ηνπο

νπζηψδεηο

ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. Ζ αλαζθφπεζε ζα
ειέγρνπο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ, ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ηνπο
ειέγρνπο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.

Θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ:
Ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο δηελεξγείηαη απφ ηνλ πεχζπλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή.
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Πεκεηψλεηαη φηη ν έιεγρνο ζηελ βάζε ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη θαη ε ζρεηηθή Έθζεζε δηελεξγείηαη
εληφο ηνπ

ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ν πεχζπλνο 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
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. Ν 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. Πε θάζε ειεγρφκελε πεξίνδν επηιέγνληαη

νξηζκέλεο πεξηνρέο-πεδία

ειέγρνπ, ελψ ζε ζηαζεξή θαη κφληκε βάζε ειέγρνληαη θαη εμεηάδνληαη

ε ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο Δμππεξέηεζεο Κεηφρσλ θαη ηεο πεξεζίαο Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ.
Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθνχκελε πιήξσο κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο επηηαγέο ηνπ λ. 3693/2008 εμέιεμε
θαηά ηελ εηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ηελ 30/6/2009
Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηεινχκελε απφ ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Π, εθ ησλ νπνίσλ δχν
αλεμάξηεηα.
Πχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο
1. Θενδφζεο Απνζηνιίδεο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ Κέινο, Ξξφεδξνο
2. Ησάλλεο Παξάληεο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ Κέινο
3. Κπαιηά Ξαλαγηψηα, κε εθηειεζηηθφ Κέινο

Νη 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.
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Πεκεηψλεηαη φηη ν Ραθηηθφο 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.
Πεκεηψλεηαη 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.
•

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 ακνηβψλ
Ρν επίπεδν θαη ε δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ
παξακνλή

ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ, ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία,

πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζηελ εηαηξεία κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Ρν χςνο
ησλ ακνηβψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα πξνζφληα θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ
εηαηξεία. Ρν ΓΠ 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.
Πεκεηψλεηαη φηη :
•

Γελ ρνξεγνχληαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ζηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Π., ηα κέιε ηεο

Γηνίθεζεο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο.
•

Γελ έρεη πξνβιεθζεί ζηηο ζπκβάζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.Π φηη ην Γ.Π 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.Π κεηά

απφ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ακνηβψλ.
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Μέξνο Γ΄ - ρέζεηο κε ηνπο κεηόρνπο.
Η. Δπηθνηλσλία κε ηνπο κεηφρνπο
ΗΗ. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
Ρν ΓΠ 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.
Ρν ΓΠ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 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 Ππλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ρν ΓΠ ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη, εληφο ηνπ πιαηζίνπ
ησλ ζρεηηθψλ θαηαζηαηηθψλ πξνβιέςεσλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, θαη
εηδηθφηεξα ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο, ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ θαη φζσλ δηακέλνπλ ζε
απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Ρν ΓΠ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα λα
δηεπθνιχλεη ηνλ νπζηαζηηθφ θαη αλνηρηφ δηάινγφ ηνπο κε ηελ εηαηξεία.
Πηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζχγθιηζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο,
θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ κεηφρσλ επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ηεξνχληαη απφ
ηελ Δηαηξεία φιεο νη πξνβιέςεηο ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Πεκεηψλεηαη φηη :
•

Πηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο, δελ ππάξρεη αλαιπηηθή δεκνζίεπζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ

ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ξξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
λφκνπ.
•

Ζ Δηαηξεία κέρξη ζήκεξα δελ εθαξκφδεη πξαθηηθέο επηπιένλ ησλ σο πξνβιέςεσλ ηνπ

λφκνπ.
Νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο απνθιίζεηο ή κε εθαξκνγέο ζεκείσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ Θψδηθα, ε
Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνηίζεηαη λα ελαξκνλίζεη άκεζα θαη λα νινθιεξσζνχλ ελφςεη ηεο
επηθείκελεο Ραθηηθήο γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ε νπνία ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη θαη γηα
ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, φπνπ απηέο είλαη απαξαίηεηεο.
Γ. Ξιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Κεηφρσλ
1. Ρξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο – Δμνπζίεο
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο, ζπγθαινχκελε απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην θαη δηθαηνχκελε λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία. Πηε Γεληθή
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Ππλέιεπζε, δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη κέηνρνη, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
ησλ Κεηφρσλ 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 Ππλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
i.

Αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ε εηαηξεία αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπν ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε :
•

Ρελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ

•

Ρνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο

•

Ρελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο

ii.

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε,

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 Ππλέιεπζε θαη λα εθιεγεί
ην ηαθηηθφ πξνεδξείν ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ρν πξνεδξείν απηφ απνηειείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν
θαη ηνλ γξακκαηέα πνπ εθηεινχλ θαη ρξέε ςεθνιεθηψλ. Ζ εθινγή ηνπ ηαθηηθνχ Ξξνέδξνπ ηεο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο γίλεηαη κε αλνηθηή ςεθνθνξία εθηφο αλ ε ίδηα ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίζεη
δηαθνξεηηθά.
iii.

Κεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πίλαθα ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε Γεληθή

Ππλέιεπζε εθιέγεη ακέζσο ην νξηζηηθφ Ξξνεδξείν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη
ηνλ γξακκαηέα πνπ εθηεινχλ θαη ρξέε ςεθνιεθηψλ. Νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.
iv.

Ξεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηνλ

ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
2. Ππκκεηνρή Κεηφρσλ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε
Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο εηαηξείαο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο πνπ
εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζηα αξρεία ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξείαο
θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ζε
πεξίπησζε Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ
πξνυπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο
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δηαδηθαζίαο. Ν κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν εθφζνλ ην επηζπκεί. Θαηά ηα ινηπά ε
εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 (άξζξν 28α).
3. Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ
Κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
εηαηξείαο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ:
α) ηελ ζχγθιεζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, 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 Ξξφεδξν ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
β) ηελ εγγξαθή ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πξφζζεησλ ζεκάησλ, κε
αίηεζή ηνπο πνπ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε.
γ) ηε δηάζεζε ζηνπο κεηφρνπο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27
παξ,3, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ζρεδίσλ
απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ ηπρφλ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα
δηάηαμε, κε αίηεζή ηνπο πνπ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.
Κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
εηαηξείαο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ, κε αίηεζε ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, ηελ παξνρή ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο
εηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα νπζηψδε
ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Γεληθή
Ππλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν
πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Γ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο
εηαηξείαο, 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
Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ.
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε. Ρα εθηειεζηηθά
κέιε αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, ελψ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε
είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ.
1. Πχλζεζε – Θεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο απνηειείηε απφ πέληε (7) κέιε εθ’ ησλ νπνίσλ δπν (2) είλαη
εθηειεζηηθά, δπν (2) είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά θαη ην έλα (1) είλαη κε εθηειεζηηθφ.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

1

Ησάλλεο Ξαΐξεο

Ξξφεδξνο & Γηεπζχλνλ Πχκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο

2

Ησάλλεο Παξάληεο

Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο

3

Γσξίο Ξαΐξε

Δθηειεζηηθφ Κέινο

4

Κπαιηά Ξαλαγηψηα

Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο

5

Δκκαλνπήι Ξαΐξεο

Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο

6

Θενδφζεο Απνζηνιίδεο

Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο

7

Γεψξγηνο Γηακάινγινπ

Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο είλαη ηεηξαεηήο
θαη ε εθινγή ησλ κειψλ ηνπ γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε επηθπξψλεη θάζε αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ έρεη γίλεη ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ είλαη επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά.
Ζ ζεηεία ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιήγεη ζηηο 30.06.2013.
Ρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη:
Ησάλλεο Ξαΐξεο (Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλνλ Πχκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο)
Ν θ. Ησάλλεο Ξαΐξεο εμειέγε Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλνλ Πχκβνπινο ηνλ Κάην ηνπ 2006.
Έρεη ζπνπδάζεη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ (Ισδάλε – Διβεηίαο) θαη εξγάδεηαη ζηελ
εηαηξεία απφ ην 1988. Θαηέρεη επίζεο ηελ ζέζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ζηελ
εηαηξεία Polypack A.E. θαη ηελ ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ζηελ εηαηξεία EPSH.
Ησάλλεο Παξάληεο (Αληηπξφεδξνο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο)
Ν θ. Ησάλλεο Παξάληεο είλαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010.
Έρεη ζπνπδάζεη νηθνλνκηθά ζην London School of Economics θαη επξσπατθέο ζπνπδέο ζην Sussex
University.
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Γσξίο Ξαΐξε (εθηειεζηηθφ κέινο)
Ζ θ. Γσξίο Ξαΐξε είλαη εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003.
Έρεη ζπνπδάζεη δηνίθεζε πξνζσπηθνχ ζην Leicester University θαη marketing ζην Deree. Μεθίλεζε
ηελ επαγγεικαηηθή ηεο θαξηέξα ην 1998 ζηελ Eurotrust AXE θαη απφ ην 2003 είλαη δηεπζχληξηα
πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο. Θαηέρεη επίζεο ηελ ζέζε ηνπ Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ηεο εηαηξείαο EPSH θαη ηελ ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ζηελ εηαηξεία Polypack A.E..
Ξαλαγηψηα Κπαιηά (κε εθηειεζηηθφ κέινο)
Ζ θ. Ξαλαγηψηα Κπαιηά είλαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ ηνλ Κάην ηνπ
2006.
Έρεη ζπνπδάζεη ινγηζηηθά θαη marketing. Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο
EPSH.
Θενδφζεο Απνζηνιίδεο (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο)
Ν θ. Θενδφζεο Απνζηνιίδεο είλαη αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003.
Έρεη ζπνπδάζεη νηθνλνκηθά ζην Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηψο θαη είλαη ζχκβνπινο ζε αξθεηέο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
Γεψξγηνο Γηακάινγινπ (Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Κέινο)
Ν θ. Γεψξγηνο Γηακάινγινπ είλαη αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011.
Έρεη ζπνπδάζεη κηθξνβηνιφγνο ζηελ κέζε εθπαίδεπζε θαη είλαη επηρεηξεκαηίαο.
Δκκαλνπήι Ξαΐξεο (Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο)
Ν θ. Δκκαλνπήι Ξαΐξεο είλαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ ηνλ Ηνχιην
ηνπ 2011.
Δίλαη ζπνπδαζηήο ζην Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ.
2. Δθινγή – Αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηελ Γεληθή
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη κέηνρνη ή ηξίηνη θαη είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα
αλαθιεηνί.
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Πε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παξαηηεζεί, πεζάλεη ή εθπέζεη απφ ην
αμίσκα ηνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην αληηθαζηζηά πξνζσξηλά θαη
ζέηεη ην ζέκα ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ηεο επφκελεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ.
3. Ππγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζε ζψκα
Κεηά απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ απνθάζηζε ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, απηφ ζπγθαιείηε κε ζθνπφ λα εθιέμεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ ηνπ, ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν.
4. Πχγθιηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζπγθαιείηε απφ ηνλ Ξξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν πνπ ηνλ
αλαπιεξψλεη θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα.
Δληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεθαελλέα ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη ππήξρε πιήξεο απαξηία ησλ κειψλ ηνπ.
5. Απαξηία – Ξιεηνςεθία – Αληηπξνζψπεπζε ησλ κειψλ – Ξξαθηηθά Ππλεδξηάζεσλ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη
παξφληα ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά ζπλ έλα απφ ηα κέιε ηνπ. Νη
απνθάζεηο ηνπ ιακβάλνληαη ζε απφιπηε πιεηνςεθία εθηφο εάλ ν λφκνο ή ην Θαηαζηαηηθφ νξίδεη
δηαθνξεηηθά.
Νη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ
βηβιίν Ξξαθηηθψλ. Πην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ κειψλ πνπ παξίζηαλην
θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ θαη ππνγξάθεηε απφ φινπο ηνπο παξφληεο.
6. Δμνπζία – Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελεξγψληαο ζπιινγηθά έρεη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ
εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία εθηφο εθείλεο γηα ηηο
νπνίεο είηε απφ ηνλ Λφκν είηε απφ ην Θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα απνθαζίζεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ.
Νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ:
•

Ρελ έγθξηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηεο
εηαηξείαο.

•

Ρελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.

•

Ρελ επηινγή θαη αληηθαηάζηαζε ηεο εθηειεζηηθήο εγεζίαο, φπνηε ρξεηάδεηαη, φπσο θαη ηελ
επνπηεία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδνρήο.

•

Ρνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ακνηβψλ ησλ
αλψηαησλ ζηειερψλ κε ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ.
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•

Ρε 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.

•

Ρελ επαγξχπλεζε, φζνλ αθνξά ππάξρνπζεο θαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ
κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ηεο δηνίθεζεο ηεο, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ή ησλ θχξησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ
ζπγθξνχζεσλ.

•

Ρε δηαζθάιηζε χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο
εηαηξείαο.

•

Ρελ

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.
7. πνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Ρα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 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. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο

απαγφξεπζεο απηήο, ε εηαηξεία έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο θαη ν ππεχζπλνο αλ είλαη µέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθπίπηεη µε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή
εθαξκφδνληαη επίζεο νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Πηα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία νξίδεηαη
µε εηδηθή απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Γηα ηε ρξήζε 2011 ε Ραθηηθή Γεληθή
Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο πξνέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ε. Αλαθνξά ζε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γ), (δ), (ζη), (ε) θαη (ζ) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο
νδεγίαο 2004/25/ΔΘ
Νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο
2004/25/ΔΘ εκπεξηέρνληαη ήδε ζε άιιν ηκήκα ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο πνπ αλαθέξεηαη
ζηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 7 ηνπ λ.3556/2007.
Πρεηηθά µε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο
2004/25/ΔΘ, δελ πθίζηαληαη θαλελφο είδνπο ηίηινη ηεο Δηαηξείαο νη νπνίνη λα παξέρνπλ εηδηθά
δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο.
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Πρεηηθά µε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (ζη) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο
νδεγίαο 2004/25/ΔΘ, δελ πθίζηαηαη θαλελφο είδνπο πεξηνξηζκφο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ.
Πρεηηθά µε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο
2004/25/ΔΘ, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή έγθξηζεο
απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θ.Λ.2190/1920. Ν δηνξηζκφο ησλ µειψλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γίλεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο µέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε
απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ππνβάιιεηαη πξνο επηθχξσζε ζηελ
επφκελε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
Νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (ζ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο
2004/25/ΔΘ, εκπεξηέρνληαη ήδε ζε άιιν ηµήµα ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο πνπ αλαθέξεηαη
ζηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ 7 ηνπ λ.3556/2007.
Ζ παξνχζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί αλαπφζπαζην θαη εηδηθφ ηκήκα ηεο εηήζηαο
Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
2.9.

Δπεμεγεκαηηθή

Έθζεζε

ην π

Γηνηθεηηθνύ

πκβνπιίνπ

(ύκθσλα

κε

ηηο

παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3556/2007)
1. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, 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.
Ρν ζχλνιν (100%) ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο θαη αδηαίξεηεο θαη δελ
ππάξρνπλ εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηνρψλ. Ρα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο
κεηνρέο, είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θ.Λ. 2190/1920. Ζ θπξηφηεηα ηεο κεηνρήο
ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη ηελ απνδνρή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ απνθάζεσλ
πνπ έρνπλ ιεθζεί ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, απφ ηα δηάθνξα φξγαλα ηεο Δηαηξίαο.
Όιεο νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ
Αζελψλ ζηελ θαηεγνξία «Κεζαίαο – Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο».

2. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ειεχζεξε θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8β
Θ.Λ. 2190/1920. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ απφ ην Θαηαζηαηηθφ ηεο.
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3. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ
Ν.3556/2007.
Νη κέηνρνη πνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαηείραλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ
5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ήηαλ νη εμήο:
Α/Α

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ

Αξ. ΚΔΡΝΣΩΛ Ξνζνζηφ %

1

Κπαιηά Ξαλαγηψηα ηνπ Σξήζηνπ

981.732

19,75

2

Ξατξεο Ησάλλεο ηνπ Δκκαλνπήι

775.305

15,60

3

Απνζηνιίδνπ Πνθία ηνπ Αλέζηε

301.400

6,06

4

Ξαΐξεο Δκκαλνπήι ηνπ Γεκεηξίνπ

252.280

5,07

5

Ξατξε 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.
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 Θ.Λ. 2190/1920.
8. Αξκνδηόηεηα Γ.. γηα έθδνζε λέσλ κεηνρώλ / αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην
άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 2 ηνπ
Θ.Λ. 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. Πηε πεξίπησζε
απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3α.
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Νη πην πάλσ εμνπζίεο κπνξνχλ λα εθρσξνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ.
2190/1920. Πηε πεξίπησζε απηή ην κελ κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ
ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία, ην δε χςνο νκνινγηαθνχ δαλείνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κηζφ
ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία.
Νη πην πάλσ εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη απφ ηελ Γεληθή
Ππλέιεπζε 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 Ππλέιεπζεο
ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Ζ σο άλσ εμνπζία δελ έρεη παξαζρεζεί ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε.
9. εκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο πνπ ηζρύνπλ / ηξνπνπνηνύληαη / ιήγνπλ ζε
πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο.
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο πνπ λα ηζρχνπλ / ηξνπνπνηνχληαη / ιήγνπλ ζε πεξίπησζε
αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
10. πκθσλίεο απνδεκίσζεο κειώλ Γ.. ή πξνζσπηθνύ ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο /
απόιπζεο ρσξίο βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκνύ ζεηείαο / απαζρόιεζεο ιόγσ δεκόζηαο
πξόηαζεο.
Γελ πξνβιέπεηαη θακία απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε
παξαίηεζεο / απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ζεηείαο / απαζρφιεζεο ιφγσ δεκφζηαο
πξφηαζεο πέξαλ ηεο λφκηκεο.
Αζπξόππξγνο, 26 Μαξηίνπ 2012
Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. & Γ/ΛΩΛ
ΠΚΒΝΙΝΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΔΚΚ. ΞΑΪΟΖΠ
Α.Γ.Ρ. Π297979
ΚΔΙΝΠ ΡΝ ΓΠ

ΚΔΙΝΠ ΡΝ ΓΠ

ΓΩΟΗΠ Γ. ΞΑΪΟΖ

ΞΑΛΑΓΗΩΡΑ Σ. ΚΞΑΙΡΑ

Α.Γ.Ρ. AH508426

Α.Γ.Ρ. ΑΕ 001735
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3. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο «Δ. ΠΑΙΡΗ Α.Β.Δ.Δ.»
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «Δ.
ΞΑΗΟΖΠ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο

ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, 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 αξρψλ θαη
κεζφδσλ 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 Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
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 Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα 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.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ,
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Νη 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. Θαηά 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
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εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε
δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα
ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «Δ. ΞΑΗΟΖΠ
Α.Β.Δ.Δ.» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα
κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ
α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ
άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 2190/1920.
β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.

Αζήλα, 28 Καξηίνπ 2012
Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

Πχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.
Ι.Κεζνγείσλ 396, 153 41 Αγία Ξαξαζθεπή
ΑΚ ΠΝΔΙ: 148
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4. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 01/01 – 31/12/2011

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ

εκ.

ΟΚΗΙΟ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010

ΔΣΑΗΡEΗΑ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010

πλερηδόκελεο
πλερηδόκελεο
πλερηδόκελεο
πλερηδόκελεο
Γξαζηεξηόηεηεο Γξαζηεξηόηεηεο Γξαζηεξηόηεηεο Γξαζηεξηόηεηεο
Θύθινο εξγ αζηώλ
Κόζηνο πσιεζέλησλ
Κηθηό θέξδνο
Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ
ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεσο

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά
κεηνρή - βαζηθά
Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ ρξήζεσο

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
πγ θεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γ ηα
ηελ ρξήζε κεηά από θόξνπο

Θαηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ

6.24
6.25
6.26
6.25
6.25
6.26

6.27
6.27
6.28
6.29

6.30

20.368.169
(17.368.784)
2.999.386
481.293
(1.360.149)
(1.469.927)
(139.953)

19.586.343
(17.371.126)
2.215.217
667.963
(1.298.916)
(1.570.201)
(411.817)

14.531.092
(12.487.162)
2.043.931
204.109
(917.135)
(843.968)
(139.174)

14.155.166
(12.356.172)
1.798.994
223.426
(803.940)
(911.053)
(209.656)

510.648

(397.753)

347.763

97.770

391
(1.038.416)
(13.479)
(540.855)
(28.450)
(569.305)

382
(749.854)
(408.523)
(1.555.748)
(274.648)
(1.830.396)

332
(807.397)
(13.479)
(472.782)
9.722
(463.059)

335
(547.352)
(15.589)
(464.836)
(97.227)
(562.063)

(0,1145)

(0,3682)

(0,0931)

(0,1131)

(569.305)
0

(1.830.396)
0

(463.059)

(562.063)

0

0

(569.305)

(1.830.396)

(463.059)

(562.063)

(569.305)
0

(1.830.396)
0

(463.059)

(562.063)

-

-

2.239.079

1.521.496

1.595.780

1.520.602
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Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο
εκ.
Δλεξγεηηθό
Κε Θπθινθνξνύληα ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Δλζώκαηα πάγηα
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ

ΔΣΑΗΡEΗΑ
31/12/2011 31/12/2010

12.540.119
2.970.000
9.963
0
0
102.450

13.718.613
2.970.000
21.222
0
0
101.174

7.209.714
0
2.340
8.158.250
40.298
86.500

7.941.225
0
10.071
8.158.250
83.712
85.224

21.744

36.868

21.744

36.868

15.644.276

16.847.877

15.518.845

16.315.350

3.901.892
5.215.246
286.592
401.584
9.805.313

3.967.971
4.844.198
332.051
598.543
9.742.763

2.694.195
6.656.270
215.841
359.812
9.926.118

2.785.984
6.812.959
216.047
497.511
10.312.501

25.449.590

26.590.640

25.444.963

26.627.851

7.258.340
2.317.275
1.256.000
1.225.691
(6.190.046)

7.258.340
2.317.275
1.256.000
1.225.691
(5.620.740)

7.258.340
2.317.275
0
1.272.841
(610.720)

7.258.340
2.317.275
0
1.272.841
(147.660)

5.867.261

6.436.567

10.237.736

10.700.796

6.16
6.17

46.339
765.102

711.664
688.913

0
0

32.027
0

6.18

257.373

239.908

206.479

188.657

6.19
6.20

518.324
179.562
1.766.700

613.759
250.029
2.504.273

518.324
175.000
899.803

580.599
245.467
1.046.750

6.21
6.22
6.16
6.23

6.598.777
279.423
10.334.872
602.557
17.815.629

6.835.434
473.729
10.176.039
164.598
17.649.800

3.868.432
157.169
9.856.644
425.179
14.307.424

4.444.421
110.030
9.854.476
471.378
14.880.305

ύλνιν Τπνρξεώ ζεσ λ

19.582.329

20.154.073

15.207.227

15.927.055

ύλνιν Ηδίσ λ Θεθαιαίσ λ θαη Τπνρξεώ ζεσ λ

25.449.590

26.590.640

25.444.963

26.627.851

Θπθινθνξνύληα ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

6.5
6.6
6.5
6.7
6.17
6.8

ΟΚΗΙΟ
31/12/2011
31/12/2010

6.9

6.10
6.11
6.12
6.13

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Ίδηα Θεθάιαηα & Τπνρξεώ ζεηο
Ίδηα Θεθάιαηα
Μεηνρηθό θεθάιαην
Υπέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο
ηεο κεηξηθήο
Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώ ζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ
από ηελ ππεξεζία
Δπηρνξεγήζεηο
Πξνβιέςεηο
ύλνιν Καθξνπξνζέζκσ λ Τπνρξεώ ζεσ λ
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώ ζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν Βξαρππξνζέζκσ λ Τπνρξεώ ζεσ λ

6.14
6.15
6.15
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Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ ρξήζε
κεηά από θόξνπο
Τπόινηπν ησ λ Ηδίσ λ Θεθαιαίσ λ θαηά ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2011

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ ρξήζε
κεηά από θόξνπο
Τπόινηπν ησ λ Ηδίσ λ Θεθαιαίσ λ θαηά ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2010

ΟΚΗΙΟ
Απνζεκαηηθό
Κεηνρηθό
από έθδνζε
Απνζεκαηηθό
θεθάιαην κεηνρώ λ ππέξ εύινγεο αμίαο
ην άξηην
7.258.340
2.317.275
1.256.000

7.258.340

2.317.275

Ινηπά
απνζεκαηηθά
1.225.691

1.256.000

ΟΚΗΙΟ
Απνζεκαηηθό
Απνζεκαηηθό
Κεηνρηθό
από έθδνζε
εύινγεο αμίαο
θεθάιαην κεηνρώ λ ππέξ
αθηλήησ λ
ην άξηην
7.258.340
2.317.275
1.520.000

1.225.691

Ινηπά
απνζεκαηηθά
1.225.691

2.317.275

1.256.000

ύλνιν

(5.620.740)

6.436.566

(569.305)

(569.305)

(6.190.046)

5.867.261

Απνηειέζκαηα
εηο λέν
(4.054.344)

ύλνιν
8.266.962

(1.566.396) (1.830.396)

(264.000)
7.258.340

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

1.225.691

(5.620.740)

6.436.567

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Μεηξηθήο Δηαηξείαο

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ ρξήζε
κεηά από θόξνπο
Τπόινηπν ησ λ Ηδίσ λ Θεθαιαίσ λ θαηά ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2011

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ ρξήζε
κεηά από θόξνπο
Τπόινηπν ησ λ Ηδίσ λ Θεθαιαίσ λ θαηά ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Απνζεκαηηθό
Κεηνρηθό
από έθδνζε
θεθάιαην κεηνρώ λ ππέξ
ην άξηην
7.258.340
2.317.275

7.258.340

1.272.841

2.317.275

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Απνζεκαηηθό
Κεηνρηθό
από έθδνζε
θεθάιαην κεηνρώ λ ππέξ
ην άξηην
7.258.340
2.317.275

7.258.340

Ινηπά
απνζεκαηηθά

1.272.841

Ινηπά
απνζεκαηηθά

2.317.275
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1.272.841

1.272.841

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

ύλνιν

(147.660)

10.700.796

(463.059)

(463.059)

(610.720)

10.237.736

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

ύλνιν

414.403

11.262.859

(562.063)

(562.063)

(147.660)

10.700.796
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
ΟΚΗΙΟ
01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

πξν

θόξσ λ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01/0101/0131/12/2011 31/12/2010

από
(540.855)

(1.555.748)

(472.782)

(464.836)

Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

1.728.431
17.466
55.801

1.919.249
(39.284)
184.480

1.248.018
17.822
55.801

1.422.832
(43.518)
184.480

(54.490)
1.038.416

268.999
749.854

(53.427)
807.397

(123.887)
547.352

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)

66.079
(429.634)
(289.625)

433.255
562.128
846.838

91.789
155.621
(630.517)

384.999
(195.743)
993.641

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύλνιν εηζξνώ λ / (εθξνώ λ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ
επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
Τόθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
ύλνιν εηζξνώ λ / (εθξνώ λ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)

(893.840)
(108.139)

(720.804)
(117.756)

(680.914)
(17.502)

(518.301)
(75.975)

589.610

2.531.211

521.305

2.111.042

0
(543.377)
10.000
752
391
892

(1.402.500)
(1.251.985)
(6.493)
0
382
1.490

0
(513.476)
9.000
752
332
892

(1.402.500)
(1.077.935)
(6.493)
0
335
1.490

(531.342)

(2.659.106)

(502.501)

(2.485.102)

5.977.379
(5.943.672)

3.608.241
(2.931.528)

2.014.878
(2.048.027)

3.446.189
(2.776.012)

(288.774)
(160)

(280.262)
(7.314)

(123.194)
(160)

(119.350)
(7.314)

(255.227)

389.137

(156.503)

543.513

(196.959)
598.543
401.584

261.242
337.301
598.543

(137.699)
497.511
359.812

169.453
328.058
497.511

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο:

Μείνλ:

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
(ρξενιύζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
ύλνιν εηζξνώ λ / (εθξνώ λ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Θαζαξή αύμεζε / (κείσ ζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα ρξήζεσ ο (α) + (β) + (γ)
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσ ο
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5. Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
5.1. Βάζε θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δ. ΞΑΪΟΖΠ Α.Β.Δ.Δ. θαη ηνπ Νκίινπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πνπ
θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε
ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε εχινγεο - ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηάο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ
(IASB) θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλεο κε ην Γ.Ι.Ξ. 34 πεξί ελδηάκεζσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη απφ ηε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 ηα Γ.Ι.Ξ. / Γ.Ξ.Σ.A. κε φιεο ηηο δηεξκελείεο θαη
ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ή κεηαβνιέο ηνπο θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ
01/01/2011:
Γ.Ι.Ξ. 1

Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ (αλαζεσξεκέλν)

Γ.Ι.Ξ. 2

Απνζέκαηα

Γ.Ι.Ξ. 7

Θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ

Γ.Ι.Ξ. 8

Θαζαξφ Θέξδνο ή Εεκηά Σξήζεο, Βαζηθά Ιάζε θαη κεηαβνιέο ζηηο Ινγηζηηθέο
Κεζφδνπο

Γ.Ι.Ξ. 10

Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ

Γ.Ι.Ξ. 11

Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα

Γ.Ι.Ξ. 12

Φφξνη εηζνδήκαηνο

Γ.Ι.Ξ. 16

Δλζψκαηα Ξάγηα

Γ.Ι.Ξ. 17

Κηζζψζεηο

Γ.Ι.Ξ. 18

Έζνδα

Γ.Ι.Ξ. 19

Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

Γ.Ι.Ξ. 20

Ινγηζηηθή

ησλ

θξαηηθψλ

επηρνξεγήζεσλ

θαη

γλσζηνπνίεζε

ηεο

θξαηηθήο

ππνζηήξημεο
Γ.Ι.Ξ. 21

Νη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο

Γ.Ι.Ξ. 23

Θφζηνο δαλεηζκνχ

Γ.Ι.Ξ. 24

Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ
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Γ.Ι.Ξ. 26

Ινγηζηηθή

απεηθφληζε

θαη

παξνπζίαζε

ησλ

πξνγξακκάησλ

απνρψξεζεο

πξνζσπηθνχ
Γ.Ι.Ξ. 27

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο

Γ.Ι.Ξ. 28

Ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξίεο

Γ.Ι.Ξ. 29

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο

Γ.Ι.Ξ. 31

Σξεκαηννηθνλνκηθή παξνπζίαζε ησλ δηθαησκάησλ ζε θνηλνπξαμίεο

Γ.Ι.Ξ. 32

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο θαη παξνπζίαζε

Γ.Ι.Ξ. 33

Θέξδε αλά κεηνρή

Γ.Ι.Ξ. 34

Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

Γ.Ι.Ξ. 36

Κείσζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ

Γ.Ι.Ξ. 37

Ξξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο

Γ.Ι.Ξ. 38

Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ

Γ.Ι.Ξ. 39

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε

Γ.Ι.Ξ. 40

Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα

Γ.Ι.Ξ. 41

Γεσξγία

Γ.Ξ.Σ.A. 1

Ξξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Ξ.Σ.A.

Γ.Ξ.Σ.A. 2

Ξιεξσκέο κε ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο

Γ.Ξ.Σ.A. 3

Δλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ

Γ.Ξ.Σ.A. 4

Αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα

Γ.Ξ.Σ.A. 5

Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηφηεηεο

Γ.Ξ.Σ.A. 6

Έξεπλα θαη Αμηνιφγεζε Νξπθηψλ Ξφξσλ

Γ.Ξ.Σ.A. 7

Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο

Γ.Ξ.Σ.A. 8

Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο

Νη Ινγηζηηθέο Αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
είλαη νη ίδηεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2010.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη
θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ
δηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ
θξίλεηαη θαηάιιεια.

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

36

Πξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε πνπ μεθηλά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011
ΓΛΠ 24 (Αλαζεώξεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεµέλσλ µεξώλ»
Ζ παξνχζα αλαζεψξεζε επηρεηξεί λα µεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάµεζα ζε
ζπλδεδεµέλα µέξε δεµνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ
ζπλδεδεµέλνπ µέξνπο. Ππγθεθξηµέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεµέλσλ µεξψλ
δεµνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνµέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ µε ην δεµφζην θαη µε άιια
ζπλδεδεµέλα µέξε δεµνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζµφ ηνπ ζπλδεδεµέλνπ µέξνπο
θαη επηβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε φρη µφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ
αλάµεζα ζηα ζπλδεδεµέλα µέξε αιιά θαη ησλ δεζµεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνµηθέο φζν θαη ζηηο
ελνπνηεµέλεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξµνγή ζηνλ Όµηιν.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεµαηννηθνλνµηθά µέζα: Παξνπζίαζε»
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά µε ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν νξηζµέλα
δηθαηψµαηα πξέπεη λα ηαμηλνµεζνχλ. Ππγθεθξηµέλα, δηθαηψµαηα, δηθαηψµαηα πξναίξεζεο ή
δηθαηψµαηα αγνξάο µεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηµέλνπ αξηζµνχ ηδίσλ ζπµµεηνρηθψλ ηίηισλ
ηεο νηθνλνµηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηµέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνµίζµαηνο απνηεινχλ
ζπµµεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνµηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψµαηα, δηθαηψµαηα
πξναίξεζεο ή δηθαηψµαηα αγνξάο µεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάµελνπο µεηφρνπο ηεο
ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, µε παξαγψγσλ, ζπµµεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηµέλε ηξνπνπνίεζε
δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νµίινπ.
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζµέλσλ Παξνρώλ,
Διάρηζην Απαηηνύµελν ρεµαηηζµέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»
Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξµφδνληαη ζε πεξηνξηζµέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνµηθή νληφηεηα
ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχµελν ζρεµαηηζµέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή
ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε µία
ηέηνηα νηθνλνµηθή νληφηεηα λα αληηµεησπίζεη ην φθεινο απφ µηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσµή σο
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξµελεία δελ έρεη εθαξµνγή ζηνλ Όµηιν.
ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεµαηννηθνλνµηθώλ Τπνρξεώζεσλ µε ζπµµεηνρηθνύο
ηίηινπο»
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Ζ δηεξµελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζµφ απφ ηελ νηθνλνµηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη
ζπµµεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηµέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ µέξεη, µηα
ρξεµαηννηθνλνµηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξµελεία απηή δελ έρεη εθαξµνγή ζηνλ Όµηιν.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ ην ΓΛΠ (πµβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ),
εμέδσζε ηνλ Μάην ηνπ 2010 κε ζθνπό ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηώλ θαζώο θαη ηελ παξνρή
δηεπθξηλίζεσλ
ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ»
Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αιιαγψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαηά ηε ρξήζε
ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΞΣΑ κεηά ηελ δεκνζίεπζε ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
βάζεη ηνπ ΓΙΞ 34 Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, επηηξέπεη θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηε
ρξήζε κίαο εχινγεο αμίαο ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο σο ηεθκαξηφ θφζηνο
θαη δηεπξχλεη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ «ηεθκαξηνχ θφζηνπο» γηα ελζψκαηα θαη άυια πάγηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ππφθεηληαη ζε ξχζκηζε ηηκψλ.
ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά µε: (α) ζπµθσλίεο ελδερφµελνπ
ηηµήµαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ µε εµεξνµελίεο απφθηεζεο πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εθαξµνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 3 (2008), (β) ηελ επηµέηξεζε ηεο µε ειέγρνπζαο
ζπµµεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηµεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσµήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο
µεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ µέξνο µηαο επηρεηξεµαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ
επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο µεηνρψλ θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα
αληηθαηαζηάζεθαλ.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεµαηννηθνλνµηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Ζ αλαζεψξεζε απηή παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην
ΓΞΣΑ 7 θαη δίλεη έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ
θαη ηεο θχζεο θαη έθηαζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνµηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνµηθέο νληφηεηεο µπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε
ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε µεηαβνιψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεµεηψζεηο.
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ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεµέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΙΞ 21, ΓΙΞ 28 θαη ΓΙΞ 31 πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξµφδνληαη µειινληηθά.
ΓΛΠ 34 «Δλδηάµεζε Υξεµαηννηθνλνµηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη µεγαιχηεξε έµθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξµφδνληαη
ζε ζρέζε µε ζεµαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ µεηαβνιψλ
αλαθνξηθά µε επηµεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ
ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.
ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάµµαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηµέηξεζεο ηεο
επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξαµµάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.
5.2 Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο
Νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
5.2.1 Δλνπνίεζε
Θπγαηξηθέο: Δίλαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άµεζα ή έµµεζα, απφ άιιε
εηαηξία (κεηξηθή), είηε µέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία
έγηλε ε επέλδπζε, είηε µέζσ ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν Όµηινο.
Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ
κεηξηθή απνθηά θαη αζθεί έιεγρν κέζσ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη αζθήζηκα θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν
επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) κε ηελ κέζνδν ηεο
εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο έπ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη.
Ζ εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ Όκηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο. Ρν θφζηνο
θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ
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κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ ζπλαιιαγή. Ρα εμαηνκηθεπκέλα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία
επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο
ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Ρν θφζηνο αγνξάο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ
πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν
απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα
ζηα απνηειέζκαηα.
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ
εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ απαιείθνληαη.

Νη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη,

εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ. Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο
κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν.
πγγελείο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ν Όκηινο κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή
επηξξνή αιιά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε
ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Νη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ φκηιν ζπληζηνχλ φηη ην
θαηερφκελν πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 50% δηθαησκάησλ ςήθνπ κίαο εηαηξείαο ππνδειψλεη
ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξεία απηή. Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αξρηθά
αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θαη θαηφπηλ ζεσξνχληαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο
ζέζεο. Πην ηέινο θάζε ρξήζεο, ην θφζηνο απμάλεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο
ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαη κεηψλεηαη κε ηα
ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα.
Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο. Ν Όκηινο εθαξκφδνληαο ην Γ.Ξ.Σ.Ξ. 3 δελ
δηελεξγεί απνζβέζεηο θαη ε ππεξαμία ζα εκθαλίδεηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο πνπ έρεη
δηακνξθσζεί

κείνλ νπνηεζδήπνηε κεηψζεηο ηεο αμίαο ηεο. Ζ ελνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ

γίλεηαη ζην κέηξν θαηά ην νπνίν ηα κεγέζε ηνπο θξίλνληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνλ φκηιν θαη ε
ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ηεο ελνπνίεζεο θαη ηνπ νθέινπο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνπο ρξήζηεο
ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ηέηνηα πνπ επηβάιιεη ηελ ελνπνίεζε.
Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ
εμαγνξά, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Νη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ
ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ ζηηο
δεκίεο ζε κία ζπγγελή επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη
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πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ κέξνπο
ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα.
Κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Νκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Νκίινπ ζηηο ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο. Κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη
ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν.
5.2.2 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο
(α) Ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ απεηθνλίδνληαη ζην ηνπηθφ
λφκηζκα πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ιεηηνπξγηθφ
ηνπο λφκηζκα. Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν
απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξίαο θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ.
(β) Ππλαιιαγέο θαη ππφινηπα ινγαξηαζκψλ
Νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα
κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ
ζπλαιιαγψλ. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θέξδε ή δεκίεο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
δηαθαλνληζκφ ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ησλ
ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ (monetary items) απφ ην μέλν λφκηζκα ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα,
θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο εάλ ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζηάζκηζε ηεο
θαζαξήο επέλδπζεο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, νπφηε θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα.
Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ησλ κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ
ζε εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, ελψ ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε
ζηα ίδηα θεθάιαηα.
5.2.3 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Ρα νηθφπεδα, ηα θηίξηα απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηελ ηξέρνπζα αμία ε
νπνία πξνζδηνξίζηεθε κεηά απφ κειέηε αλεμάξηεηνπ νίθνπ εθηηκεηψλ.
Ρα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ
απνζβέζεσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.
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Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ
παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα
κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ
θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Νη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη)
ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
Θηίξηα

12-25 έηε

Κεραλήκαηα

6-25 έηε

Κεηαθνξηθά κέζα

5-20 έηε

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

3-7 έηε

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε
ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν
ζηα απνηειέζκαηα.
Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ
ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Νη
επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ.
Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο
ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο
αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια γεληθά θφζηε.
5.2.4 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο θηήζεο ινγηζκηθνχ είηε απηφ
πξνέθπςε απφ αγνξά είηε απφ ηδηνπαξαγσγή. Ζ σθέιηκε δσή εθηηκήζεθε απφ 3 έσο 5 έηε.
Ζ εηαηξεία επηπιένλ εκθαλίδεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο ην θφζηνο θηήζεο εθείλσλ ησλ άυισλ
παγίσλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εθηηκήζεηο φηη ζα απνθέξνπλ ζην κέιινλ έζνδα. Ρα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία απηά βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη πξφθεηηαη λα απνζβεζηνχλ
ζπζρεηηδφκελα κε ηα κειινληηθά έζνδα πνπ ζ’ απνθέξνπλ.
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5.2.5 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.
Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο.
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.
Θάζε θέξδνο ή δεκηά πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε
αθίλεηα ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξνθχπηεη.
5.2.6 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη
ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε
ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη
ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία
ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο
πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή ηεο
Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο.
Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα
πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη
πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.
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5.2.7 Απνζέκαηα
Ρελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζην ρακειφηεξν κεηαμχ ηνπ
θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε
εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο ζηελ ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ
νπνηαδήπνηε

ζρεηηθά έμνδα

πψιεζεο.

Ρν

θφζηνο

ησλ

απνζεκάησλ

δελ

πεξηιακβάλεη

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.
5.2.8 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
επηηνθίνπ, κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε
αμία ή ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην
ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηε παξνχζα αμία ησλ
κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ
αξρηθφ επηηφθην. Ζ ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Νη δεκηέο
απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν Όκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα
εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα.
5.2.9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
Ρα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν
θαζψο επίζεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο
ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Ρα πξντφληα
ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ.
5.2.10 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν
ελεξγεηηθνχ ζε µία επηρείξεζε θαη µηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε
κηα άιιε επηρείξεζε. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε
ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο µε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ
νπνίν απνθηήζεθαλ.
i) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο µέζσ ηεο
θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο
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Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
-

Σξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνχ

πνπ

θαηέρνληαη

γηα

εκπνξηθνχο

ζθνπνχο

(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά
κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη µε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ
επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα).
- Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ
εχινγε αμία, µε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σξήζεο.
ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Ξεξηιακβάλνπλ µε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ µε ζηαζεξέο ή
πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία
απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη:
α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ µε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί
λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο,
γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα
ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα µε
ιήμεηο

κεγαιχηεξεο

ησλ

12

κελψλ

απφ

ηελ

εκεξνκελία

ηζνινγηζκνχ.

Ρα

ηειεπηαία

ζπµπεξηιαµβάλνληαη ζηα µε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.
iii) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε
Ξεξηιακβάλεη µε παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία µε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα
ηα δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. Ν Όκηινο δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
iv) ∆ηαζέζηµα πξνο πώιεζε ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Ξεξηιακβάλεη

µε

παξάγσγα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

ηα

νπνία

είηε

πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο
αλσηέξσ. Πηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηµψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ σο απνµεησµέλα. Θαηά
ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα
απνηειέζκαηα.

Εεκηέο

απνµείσζεο

πνπ

έρνπλ

αλαγλσξηζζεί

ζηα

απνηειέζκαηα

δελ

αληηζηξέθνληαη µέζσ απνηειεζκάησλ. Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη
θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο ζπλαιιαγήο, πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα
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αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο
πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, µε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άµεζα
επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηµψληαη ζηελ εχινγε αμία
ηνπο µε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζµαηα. Νη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο
ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο
φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. Ρα δάλεηα θαη νη
απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ. Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη µε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηµψµελα
ζηελ εχινγε αμία ηνπο µε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ
πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ.
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε
ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα µε δηαπξαγκαηεχζηκα
ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη µε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε
πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη
πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη µε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη
πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη
ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί µε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην
θφζηνο θηήζεο ηνπο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνµείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή
παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε µε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη
απνµείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο
θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
5.2.11 Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε
Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα θαηαηάζζεη έλα κε θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα
δηάζεζεο) σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε αλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζα αλαθηεζεί θπξίσο κέζσ κηαο
ζπλαιιαγήο πψιεζεο θαη φρη απφ ηε ζπλερφκελε ρξήζε.
Γηα λα ζπκβεί απηφ, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή ε νκάδα δηάζεζεο) πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα
άκεζε πψιεζε ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ, κφλν βάζεη φξσλ πνπ είλαη ζπλήζεηο θαη
θαζηεξσκέλνη γηα ηελ πψιεζε ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ή νκάδσλ δηάζεζεο) θαη ε
πψιεζή πξέπεη λα είλαη πνιχ πηζαλή.
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Γηα λα είλαη ε πψιεζε πνιχ πηζαλή, ην θαηάιιειν επίπεδν ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα έρεη δεζκεπηεί
ζε πξφγξακκα πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή ηεο νκάδαο δηάζεζεο) θαη λα έρεη
ελεξγνπνηεζεί πξφγξακκα εμεχξεζεο ελφο αγνξαζηή. Δπηπξνζζέησο, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή ε
νκάδα δηάζεζεο) πξέπεη λα δηαηίζεηαη ελεξγά ζηελ αγνξά ζε ηηκή πνπ είλαη ινγηθή ζε ζρέζε κε
ηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία ηνπ. Δπίζεο, ε πψιεζε ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη λα πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο σο νινθιεξσκέλε πψιεζε έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηάηαμεο θαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα
ππνδεηθλχνπλ φηη δελ είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην πξφγξακκα ή λα
αλαθιεζεί.
Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα επηκεηξά έλα κε θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα
δηάζεζεο) σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο
εχινγεο αμίαο απνκεησκέλεο θαηά ηα θφζηε ηεο πψιεζήο ηνπο.
Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα γλσζηνπνηεί έλα εληαίν θνλδχιη ζηελ φςε ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ κεηά θφξσλ θέξδνπο ή δεκίαο ησλ δηαθνπεηζψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα παξνπζηάδεη έλα κε θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ
θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε δηαθεθξηκέλα απφ άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνλ
ηζνινγηζκφ. Νη ππνρξεψζεηο κηαο νκάδαο δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο
πψιεζε ζα παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα απφ άιιεο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ. Δθείλα ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο δελ ζα ζπκςεθίδνληαη ψζηε λα παξνπζηάδνληαη σο έλα
εληαίν πνζφ.
5.2.12 Μεηνρηθό θεθάιαην
Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε
ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο
θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.
Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ µκεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίµεµα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ
ζρεηηθψλ δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (θέξδε εηο λέν).
5.2.13 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη
ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί
ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο
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αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ
αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε
θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη
απαηηήζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ
αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο
θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη,
βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα
θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ
θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ
ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε
ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε
νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα
δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
(θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία
ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο
εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα
ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ
δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ
πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ Όκηιν θαη είλαη
πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ.
Νη

πεξηζζφηεξεο

αιιαγέο

ζηηο

αλαβαιιφκελεο

θνξνινγηθέο

απαηηήζεηο

ή

ππνρξεψζεηο

αλαγλσξίδνληαη ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
ρξήζεο. Κφλν απηέο νη κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
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επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ,
φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή
αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ
ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο.
5.2.14 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (παξνρέο
ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη
δεδνπιεπκέλεο. Ζ εηαηξεία δελ έρεη επίζεκα ή αλεπίζεκα ελεξγνπνηήζεη θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα
παξνρψλ πξνο ηνπ εξγαδνκέλνπο ηεο. Ρν κφλν πξφγξακκα πνπ ηζρχεη θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί ζην
παξειζφλ είλαη ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε (κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Λ2112/20) γηα παξνρή
ελφο εθάπαμ πνζνχ. Γηα ην παξαπάλσ πνζφ ε εηαηξεία θάλεη πξφβιεςε φηαλ απηή ζεσξεί
απαξαίηεην βάζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο.

5.2.15 Δπηρνξεγήζεηο
Πεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νκίινπ αθνξά ηελ ελαζρφιεζε κε επηρνξεγνχκελα
πξνγξάκκαηα απφ θξαηηθνχο (εγρψξηνπο) ή θνηλνηηθνχο θνξείο .Ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) πάξρεη ηεθκαηξφκελε
βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο
επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Θαηαρσξνχληαη
ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ
ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ.
Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο σο
έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα. Ρα έζνδα
απηά εκθαλίδνληαη ζην θνλδχιη άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο ελψ ην αληίζηνηρν θφζηνο ζην θνλδχιη
έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
5.2.16 Πξνβιέςεηο
Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο
σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη
ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Νη
πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη
πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε
δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
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θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη
ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη
πηζαλή.
5.2.17 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη
παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.

Ρα

δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν απαιείθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο
εμήο:
- Πσιήζεηο αγαζώλ: Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα
αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο
απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
- Παξνρή ππεξεζηώλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ
παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε
ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
-

Έζνδα

από

εθρσξεζέληα

δηθαηώκαηα

ρξήζεο

ελζώκαησλ

(αληηζηαζκηζηηθά νθέιε): Ζ εχινγε αμία ησλ παξαρσξεζέλησλ

ζηνηρείσλ
δηθαησκάησλ

αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη απνζβέλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο
νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί σο αληάιιαγκα.
- Έζνδα από ηόθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο
θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ,
ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα
αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ
πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο
απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
- Μεξίζκαηα: Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα
είζπξαμήο ηνπο.
Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη πιεξσκέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά
ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
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5.2.18 Μηζζώζεηο
Δηαηξία Οκίινπ σο Μηζζσηήο: Νη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Όκηιν
φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ,
απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. Νη κηζζψζεηο απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ
έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο
παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο
θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ
ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα,
θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ρα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ
παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο.
Ππκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο
θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο
κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα
πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Δηαηξεία Οκίινπ σο εθκηζζσηήο: Όηαλ πάγηα εθκηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε
παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ θαηαρσξείηαη σο απαίηεζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κηθηνχ πνζνχ
ηεο απαίηεζεο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο απαίηεζεο θαηαρσξείηαη σο αλαβαιιφκελν
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Ρν έζνδν απφ ηελ εθκίζζσζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο επέλδπζεο, ε
νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα ζηαζεξή πεξηνδηθή απφδνζε.
Ξάγηα

πνπ

εθκηζζψλνληαη

κε

ιεηηνπξγηθέο

κηζζψζεηο

πεξηιακβάλνληαη

ζηηο

ελζψκαηεο

αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο
δσήο ηνπο ζε βάζε ζπλεπή κε παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Ρν έζνδν ηνπ
ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή
κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο.
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5.2.19 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ
ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

6. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο επί ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ 31/12/2011
6.1. Γνκή ηνπ Οκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ
Νη εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά
ηελ 31/12/2011, είλαη νη εμήο:
Δηαηξίεο πνπ
ελνπνηήζεθαλ

Γνκή Οκίινπ
Πνζνζηό
Έδξα εηαηξηώλ
πκκεηνρήο

Μέζνδνο
ελνπνίεζεο

Δ. ΞΑΪΟΖΠ Α.Β.Δ.Δ.

ΔΙΙΑΓΑ

-

Κεηξηθή

POLYPACK A.E.

ΔΙΙΑΓΑ

100%

Νιηθή

EPSH A.B.E.E.

ΔΙΙΑΓΑ

100%

Νιηθή

Ζ Δηαηξεία επίζεο ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξεία ECOTURN ΑΔ κε πνζνζηφ 15%. Ζ ζπκκεηνρή απηή
έρεη απνκεησζεί πιήξσο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣA (1/1/2004) θαηφπηλ
απφθαζεο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο.
6.2. Δκπξάγκαηα Βάξε
Θαηά ηελ 31/12/2011 δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε γηα ηνλ Όκηιν ή ηελ Δηαηξεία.
6.3. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεώζεηο
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο απαηηήζεηο
Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 δελ ππήξραλ ελδερφκελεο απαηηήζεηο απφ ηελ Δηαηξεία πνπ λα κπνξνχλ
λα επηθέξνπλ νπζηψδεηο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο.
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 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο
Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο εμήο:
Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Αλέιεγθηεο
Δηαηξίεο πνπ
θνξνινγηθά
ελνπνηήζεθαλ
Έδξα εηαηξηώλ
ρξήζεηο
Δ. ΞΑΪΟΖΠ Α.Β.Δ.Δ.

ΔΙΙΑΓΑ

2008-2010

POLYPACK A.E.

ΔΙΙΑΓΑ

2010

EPSH A.B.E.E.

ΔΙΙΑΓΑ

2010

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ππάξρεη ην ελδερφκελν
επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα
νξηζηηθνπνηεζνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ δηελεξγήζεθαλ πξνβιέςεηο ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
αληίζηνηρσλ ρξήζεσλ. Ζ ζπλνιηθή πξφβιεςε γηα πιεξσκή Φνξνινγηθψλ πνρξεψζεσλ γηα ηηο
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 175.000 γηα ηελ εηαηξεία θαη ζε πνζφ
επξψ 179.562 γηα ηνλ φκηιν. Ν Όκηινο κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γ.Π. αλέζεζε ηνλ θνξνινγηθφ
έιεγρν (ΞΝΙ 1159-22/07/2011) ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ γηα ηελ ρξήζε 2011 ζε ειεγθηηθέο εηαηξείεο.

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

Γεζκεύζεηο
Γελ πξνθχπηνπλ δεζκεχζεηο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ηνπ Νκίινπ.
6.4. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο – Πιεξνθόξεζε
Νη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κέξε ηνπ Νκίινπ πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηελ
Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ίδηα βάζε κε απηή
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο πιεξνθφξεζεο.
Ν φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ ιεηηνπξγηθφ ηνκέα, ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ
δνρείσλ – θηαιψλ θαη ζάθσλ απνξξηκκάησλ.
Νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ην πξνεγνχκελν έηνο.
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6.5. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο & Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:

Γήπεδα θαη
νηθόπεδα

ΟΚΗΙΟ
Θη ίξηα θαη Κεραλήκαη α
η ερληθά
θαη ινηπόο
έξγα
εμνπιηζκόο

Κεη αθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
Αθηλεη νπνηήζεηο
ινηπόο
ππό εθη έιεζε
εμνπιηζκόο

ύλνιν

Αμία θη ήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Πξνζζήθεο 2011
Μεηαθνξέο από "ππό εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο 2011
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

3.234.797 8.419.079
0
9.900
0
109.325
0
0
3.234.797 8.538.304

32.703.276
384.306
0
(4.701)
33.082.881

1.094.746
9.900
0
0
1.104.646

1.759.188
21.823
0
(6.200)
1.774.811

37.000
113.295
(109.325)
0
40.970

47.248.086
539.225
0
(10.901)
47.776.410

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Απνζβέζεηο 2011
Δθπνηήζεηο 2011
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

0 5.555.981
0
256.880
0
0
0 5.812.861

25.347.654
1.331.589
0
26.679.243

999.712
58.371
0
1.058.083

1.626.127
66.178
(6.200)
1.686.105

0
0
0
0

33.529.473
1.713.018
(6.200)
35.236.291

3.234.797 2.863.099
3.234.797 2.725.444

7.355.622
6.403.638

95.034
46.563

133.061
88.707

37.000
40.970

13.718.613
12.540.119

Αλαπόζβεζη ε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Θαη ά η ελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

Αμία θηήζεσο
Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξξνζζήθεο 2010
Κεηαθνξέο απφ "ππφ εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο 2010
Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

Κηίξηα θαη
ηερληθά
έξγα

ΟΜΙΛΟ
Μεραλήκαηα
θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο

3.234.797
8.327.028
0
92.051
0
0
0
0
3.234.797 8.419.079

31.598.241
1.093.590
22.001
3.521
32.710.311

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

0 5.283.601
0
272.379
0
0
0 5.555.981

3.234.797
3.043.427
3.234.797 2.863.098

Γήπεδα θαη
νηθόπεδα

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

Γήπεδα θαη
Θη ίξηα θαη
νηθόπεδα η ερληθά έξγα
Αμία θη ήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Πξνζζήθεο2011
Μεηαθνξέο από "ππό εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο 2011
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Απνζβέζεηο 2011
Δθπνηήζεηο 2011
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Αλαπόζβεζη ε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Θαη ά η ελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

3.105.986

5.473.751
9.900
109.325

3.105.986

5.592.976

0

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό εθηέιεζε

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

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

7.718.330
7.355.624

182.813
95.035

155.076
133.059

59.001
37.000

14.393.443
13.718.613

Μεηαθνξηθά
κέζα

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Κεραλήκαη α
Έπηπια θαη
Κεη αθνξηθά
Αθηλεη νπνηήζεηο
θαη ινηπόο
ινηπόο
κέζα
ππό εθη έιεζε
εμνπιηζκόο
εμνπιηζκόο
20.258.438
371.681

ύλνιν

ύλνιν

893.264

1.446.331
17.100

0
113.295
(109.325)

(4.701)
20.625.418

893.264

1.463.431

3.970

4.657.407
176.385

16.428.930
952.110

799.267
56.006

1.350.941
54.286

0

0

4.833.792

17.381.039

855.273

1.405.227

0

23.236.544
1.238.787
0
24.475.331

3.105.986
3.105.986

816.344
759.184

3.829.508
3.244.379

93.997
37.991

95.390
58.204

0
3.970

7.941.225
7.209.714
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Γήπεδα θαη
Θη ίξηα θαη
νηθόπεδα η ερληθά έξγα
Αμία θη ήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Πξνζζήθεο 2010
Μεηαθνξέο από "ππό εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Απνζβέζεηο 2010
Δθπνηήζεηο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Αλαπόζβεζη ε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Θαη ά η ελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Κεραλήκαη α
Έπηπια θαη
Κεη αθνξηθά
Αθηλεη νπνηήζεηο
θαη ινηπόο
ινηπόο
κέζα
ππό εθη έιεζε
εμνπιηζκόο
εμνπιηζκόο
0
54.923
(54.923)

ύλνιν

3.105.986

5.381.700
92.051

19.323.689
938.269

902.859

1.401.008
45.718

3.105.986

5.473.751

(3.521)
20.258.438

(9.595)
893.264

(395)
1.446.331

0

4.465.862
191.545

0

4.657.407

15.344.431
1.085.847
(1.348)
16.428.930

722.559
76.828
(120)
799.267

1.286.577
64.760
(395)
1.350.941

0

21.819.428
1.418.979
(1.863)
23.236.544

3.105.986
3.105.986

915.838
816.344

3.979.258
3.829.508

180.300
93.997

114.431
95.390

0
0

8.295.814
7.941.225

0

0

30.115.241
1.130.961
(54.923)
(13.511)
31.177.769

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΚΗΙΟ
Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Αμία θη ήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Πξνζζήθεο 2011
Δθπνηήζεηο 2011
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

521.748
4.154
0
525.902

475.947
1.500
0
477.447

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Απνζβέζεηο 2011
Δθπνηήζεηο 2011
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

500.526
15.413
0
515.939

465.876
9.231
0
475.107

21.222
9.963

10.071
2.340

Αλαπόζβεζη ε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Θαη ά η ελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΚΗΙΟ
Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Αμία θη ήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Πξνζζήθεο 2010
Δθπνηήζεηο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

517.427
4.321
0
521.748

474.051
1.896

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

492.125
8.402
0
500.526

462.024
3.852

Αλαπόζβεζη ε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Θαη ά η ελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

25.302
21.222

12.027
10.071

475.947

465.876
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6.6. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Δύινγε αμία 31/12/2009
Αγνξέο - Πσιήζεηο
Μεηαβνιέο ζηελ εύινγε αμία
Δύινγε αμία 31/12/2010
Αγνξέο - Πσιήζεηο
Μεηαβνιέο ζηελ εύινγε αμία
Δύινγε αμία 31/12/2011

ΟΚΗΙΟ
3.300.000
0
(330.000)
2.970.000
0
0
2.970.000

Ν Όκηινο έρεη επελδχζεηο ζε αθίλεηα κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ εηαηξείαο Polypack A.E. φπνπ κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο, ην 2008, πξαγκαηνπνίεζε αιιαγή ηεο ρξήζεο ησλ
αθηλήησλ ηεο απφ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ζε επελδπηηθά.
6.7. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Νη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2011 έρνπλ σο εμήο:
ΔΣΑΙΡΔΙΑ 31/12/2011
ΠΟΟΣΟ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ 31/12/2011
POLYPACK A.E.
100,00%
3.913.750
EPSH A.B.E.E.
100,00%
4.244.500
8.158.250

Ζ Δηαηξεία επίζεο ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξεία ECOTURN ΑΔ κε πνζνζηφ 15%. Ζ ζπκκεηνρή απηή
έρεη απνκεησζεί πιήξσο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣA (1/1/2004) θαηφπηλ
απφθαζεο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο.
6.8. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
ΟΚΗΙΟ
31/12/2011
Δγγπήζεηο παξνρέο ηξίησλ
Δγγπήζεηο ελνηθίσλ

99.050
3.400
102.450

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2010

31/12/2011 31/12/2010

99.050
2.124
101.174

83.100
3.400
86.500

83.100
2.124
85.224

6.9. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
ΟΚΗΙΟ
Υπόινηπν 31/12/2010
Αγνξά 01/01-31/12/2011
Πώιεζε 01/01-31/12/2011
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ
ύλνιν
Απνηίκεζε 31/12/2011
Εεκία απνηίκεζεο 01/01-31/12/2011

36.868
0
0
(752)
36.116
21.744
(14.371)

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
36.868
0
0
(752)
36.116
21.744
(14.371)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

56

Πην θνλδχιη πεξηιακβάλνληαη επελδχζεηο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε ρξεκαηηζηήξην
ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο εηαηξείαο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ Α.Δ. κε αξηζκφ κεηνρψλ 7.524, νη
νπνίεο έρνπλ θαηαηαρζεί σο «Πηνηρεία θαηερφκελα γηα πψιεζε».
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία
ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο (ηηκή θιεηζίκαηνο κεηνρήο).
Ζ δεκία πνζνχ επξψ 14.371 πεξηιακβάλεηαη ζηελ γξακκή «Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο» ηεο θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ.
6.10. Απνζέκαηα

Ξξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή - ππνπξντφληα
Δκπνξεχκαηα
Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο & είδε ζπζθεπαζίαο
Αληαιιαθηηθά παγίσλ
ύλνιν

Μείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα άρξεζηα, θαζπζηεξεκέλα θαη
θαηεζηξακκέλα απνζέκαηα:
πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία

Ο ΟΜΙΛΟ
31/12/2011 31/12/2010
1.542.424
1.443.477
86.143
107.791
2.091.770
2.416.703
181.555
0
3.901.892
3.967.971
0
3.901.892

0
3.967.971

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
1.228.821
1.232.251
77.981
98.563
1.387.392
1.455.170
0
0
2.694.195
2.785.984
0
2.694.195

0
2.785.984

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία EPSH A.B.E.E. ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε πξαγκαηνπνίεζε αιιαγή ηεο κεζφδνπ
απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο απφ FIFO ζε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Απηφ έρεη
ζαλ απνηέιεζκα ηα ηειηθά απνζέκαηα ηνπ νκίινπ λα είλαη κεησκέλα θαη ην θφζηνο πσιεζέλησλ
ηνπ νκίινπ απμεκέλν αληίζηνηρα θαηά πνζφ επξψ 29.888. ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν FIFO θαηά ηελ
ηξέρνπζα ρξήζε.
6.11. Πειάηεο θαη Λνηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Πειάηεο
Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα
Δπηηαγέο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Θαζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο

Ο ΟΚΗΙΟ
31/12/2011 31/12/2010
4.503.368
4.221.559
68.289
59.527
1.306.049
1.256.372
(662.460)
(693.260)
5.215.246
4.844.198

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011 31/12/2010
5.402.903
5.639.741
24.588
15.676
1.244.455
1.160.518
(15.676)
(2.976)
6.656.270
6.812.959

Οη εύινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ
είλαη νη παξαθάησ:
Πειάηεο
Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα
Δπηηαγέο
ύλνιν

3.961.879
8.912
1.244.455
5.215.246

3.575.126
12.700
1.256.372
4.844.198

5.402.903
8.912
1.244.455
6.656.270

5.639.741
12.700
1.160.518
6.812.959

Ζ κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ δίλεη ν Όκηινο ζηνπο πειάηεο ηνπ είλαη 90 εκέξεο. Νξηζκέλεο απφ
ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε θαη αθνξνχλ θπξίσο πειάηεο κε ηνπο νπνίνπο
έρεη δηαθνπή ε ζπλεξγαζία θαη νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.
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6.12. Λνηπέο Απαηηήζεηο
Ο ΟΚΗΙΟ
Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην
Ξξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ
Ξξνθαηαβνιέο
Ινηπέο Απαηηήζεηο
Κείνλ: Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο
Καζαξέο Απαηηήζεηο

31/12/2011
40.293
57.251
51.480
198.767
(61.200)
286.592

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31/12/2010
39.708
44.820
57.492
190.031
0
332.051

31/12/2011
31/12/2010
8.249
7.666
44.826
14.680
51.480
57.492
171.285
136.210
(60.000)
0
215.841
216.047

Οη εύινγεο αμίεο ησ λ απαηηήζεσ λ είλαη
νη παξαθάησ :
Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην
Ξξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ
Ξξνθαηαβνιέο
Ινηπέο Απαηηήζεηο
ύλνιν

40.293
57.251
51.480
137.568
286.592

39.708
44.820
57.492
190.031
332.051

8.249
44.826
51.480
111.285
215.841

7.666
14.680
57.492
136.210
216.047

6.13. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ο ΟΚΗΙΟ
31/12/2011
Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
ύλνιν

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2010

9.207

20.001

3.319

18.777

392.377

578.542

356.493

478.734

401.584

598.543

359.812

497.511

6.14. Μεηνρηθό Κεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο 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
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην
Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
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6.15. Λνηπά Απνζεκαηηθά

Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΟΚΗΙΟ
Απνζεκαηηθό
εύινγεο αμίαο
αθηλήησ λ
1.520.000
(264.000)
1.256.000

Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010

1.256.000
ΟΚΗΙΟ
Σαθηηθό
Αθνξνιόγεηα
Γηαθνξέο
απνζεκαηηθό
απνζεκαηηθά
αλαπξ/γήο
447.443
728.817
49.431
-

-

-

0

447.443

728.817

49.431

1.225.691

-

-

-

0

447.443

728.817

49.431

1.225.691

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Σαθηηθό
Αθνξνιόγεηα
Γηαθνξέο
απνζεκαηηθό
απνζεκαηηθά
αλαπξ/γήο
447.443
728.817
96.581

ύλνιν
1.272.841

Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010

-

-

-

0

447.443

728.817

96.581

1.272.841

-

-

-

0

447.443

728.817

96.581

1.272.841

Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

ύλνιν
1.225.691

6.16. Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
ΟΚΗΙΟ
31/12/2011
31/12/2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011
31/12/2010

Καθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο
Τξαπεδηθόο δαλεηζκόο
Υπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
ύλνιν καθξνπξόζεζκσ λ δαλείσ λ

0
46.339
46.339

463.560
248.104
711.664

0
0
0

0
32.027
32.027

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Τξαπεδηθόο δαλεηζκόο
Υπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
ύλνιν βξαρππξόζεζκσ λ δαλείσ λ

10.133.290
201.582
10.334.872

9.891.904
284.135
10.176.039

9.825.110
31.533
9.856.644

9.731.776
122.700
9.854.476

ύλνιν δαλείσ λ

10.381.211

10.887.703

9.856.644

9.886.503

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

59

31 Γεθεκβξίνπ 2010
Σύλνιν δαλείσλ

31 Γεθεκβξίνπ 2011
Σύλνιν δαλείσλ

31 Γεθεκβξίνπ 2010
Σύλνιν δαλείσλ

31 Γεθεκβξίνπ 2011
Σύλνιν δαλείσλ

ΟΚΗΙΟ
2 έηε θαη
Κεηαμύ 2 θαη
Άλσ ησ λ 5
ιηγόηεξν
5 εηώ λ
εηώ λ
10.176.039
711.664
0

ύλνιν

10.887.703

0

10.381.211

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2 έηε θαη
Κεηαμύ 2 θαη
Άλσ ησ λ 5
ιηγόηεξν
5 εηώ λ
εηώ λ
9.856.644
0
0

9.856.644

10.334.872

46.339

9.856.644

0

0

ύλνιν

9.856.644

Ρν ζηαζκηζκέλν κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ ηνπ νκίινπ, ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη
8,15%.
Θαηά ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ πξνέβεη ζε ζχλαςε λέσλ δαλεηαθψλ
ζπκβάζεσλ. Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζηεξίδνληαη ζε ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί ζε
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Ρν ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο αθνξά θεθάιαην θίλεζεο,
αλάινγα κε ηα ηζρχνληα θαη εγθεθξηκέλα φξηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο θαη είλαη
ειεχζεξν θαιχςεσλ θαη εγγπήζεσλ.
6.17. Αλαβαιιόκελνη θόξνη

Αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζηελ θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο:
Ο ΟΚΗΙΟ
31/12/2011 31/12/2010

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011 31/12/2010

Απαίηεζε/
Απαίηεζε/
Απαίηεζε/
Απαίηεζε/
(Τπνρξέσ ζε) (Τπνρξέσ ζε) (Τπνρξέσ ζε) (Τπνρξέσ ζε)
Κε Θπθινθνξηαθά ηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Δλζώκαηα πάγηα
Άπια Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Θπθινθνξηαθά ηνηρεία
Απαηηήζεηο
Απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώ ζεηο
Πξνβιέςεηο
Δπηρνξεγήζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώ ζεηο
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Υπνρξεώζεηο
ύλνιν

176.082
(71.941)
(4.399)
(314.000)

176.082
(33.839)
14
(314.000)

176.082
0
6.041
0

176.082
0
11.562
0

64.416
0
(8.296)
0
37.660
277.555

90.450
0
(8.296)
0
36.096
239.029

(22.072)

(9.673)

(8.296)

(8.296)

25.858
(23.569)

24.223
(11.114)

(915.045)
(7.135)
(765.102)

(867.315)
(7.135)
(688.913)

(106.611)
(7.135)
40.298

(91.938)
(7.135)
83.712
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Θαηαινγηζκφο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ζηελ θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ εζφδσλ:

Αλαβαιιόκελνο θόξνο επελδύζεσλ ζε αθίλεηα
Αλαβαιιόκελνο θόξνο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ έμνδν/(έζνδν)
Αλαβαιιόκελνο θόξνο άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
έμνδν/(έζνδν)
Αλαβαιιόκελνο θόξνο απαηηήζεσλ έμνδν/(έζνδν)
Αλαβαιιόκελνο θόξνο πξνβιέςεσλ έμνδν/(έζνδν)
Αλαβαιιόκελνο θόξνο επηρνξεγήζεσλ έμνδν/(έζνδν)
Αλαβαιιόκελνο θόξνο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ
έμνδν/(έζνδν)
Αλαβαιιόκελνο θόξνο ππνρξεώζεσλ έμνδν/(έζνδν)
Έμνδν / (έζνδν) Αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ζηα
Απνηειέζκαηα

Ο ΟΚΗΙΟ
01/01 01/01 31/12/2011 31/12/2010
0
(66.000)

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
0
0

38.102

65.046

0

0

4.413

7.124

5.522

7.044

21.099
(1.564)
(38.526)

(52.228)
(29.696)
(36.143)

12.399
(1.635)
12.455

(43.528)
(28.896)
4.152

47.729

40.793

14.674

8.611

0

20.572

0

20.572

71.254

(50.532)

43.414

(32.046)

6.18. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Ο ΟΚΗΙΟ
31/12/2011 31/12/2010
Τπνρξεώ ζεηο ηζνινγηζκνύ γηα:
Σπληαμηνδνηηθέο παξνρέο
ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσ ο:
Σπληαμηνδνηηθέο παξνρέο (πξνβιέςεηο θαη
θαηαβνιέο) έμνδν/(έζνδν)

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011 31/12/2010

257.373

239.908

206.479

188.657

17.465

3.644

17.821

(356)

Παξαδνρέο:
31/12/2011 31/12/2010
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
4,8%
4,3%
Ξιεζσξηζκφο
2,0%
2,0%
Κέζε εηήζηα καθξνρξφληα αχμεζε κηζζνινγίνπ
3,5%
3,5%

6.19. Δπηρνξεγήζεηο
Ο ΟΚΗΙΟ
31/12/2011 31/12/2010
Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
Κείνλ: Αλαινγνύζεο απνζβέζεηο ζηελ ρξήζε
ύλνιν

580.599
(62.276)
518.324

776.819
(163.060)
613.759

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011 31/12/2010
580.599
(62.276)
518.324

738.859
(158.260)
580.599

6.20. Πξνβιέςεηο

Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Καηαινγηζκόο πξόβιεςεο 2011
Μείσζε πξόβιεςεο
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΚΗΙΟ
Πξνβιέςεηο
θνξνινγηθνύ
ειέγρνπ
250.029
0
(70.467)
179.562

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Πξνβιέςεηο
θνξνινγηθνύ
ειέγρνπ
245.467
0
(70.467)
175.000
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6.21. Πξνκεζεπηέο

Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο Πιεξσηέεο
Θαζαξέο Δκπνξηθέο ππνρξεώ ζεηο

Ο ΟΚΗΙΟ
31/12/2011
31/12/2010
3.243.519
3.977.280
3.355.258
2.858.154
6.598.777
6.835.434

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011
31/12/2010
1.710.135
2.359.488
2.158.297
2.084.933
3.868.432
4.444.421

Οη εύινγεο αμίεο ησλ
ππνρξεώζεσλ είλαη νη παξαθάησ:
Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο Πιεξσηέεο
ύλνιν

3.243.519
3.355.258
6.598.777

3.977.280
2.858.154
6.835.434

1.710.135
2.158.297
3.868.432

2.359.488
2.084.933
4.444.421

Ζ κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ ιακβάλεη ν Όκηινο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ είλαη 90 εκέξεο. Ν
Όκηινο εθαξκφδεη πνιηηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπξφζεζκε πιεξσκή φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ.
6.22. Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Υπνρξεώζεηο Φόξνπ εηζνδήκαηνο
Υπνρξεώζεηο θόξνπ ΦΠΑ
Υπνρξεώζεηο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ
Λνηπνί θόξνη - ηέιε
ύλνιν

Ο ΟΚΗΙΟ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2011 31/12/2010
65.609
137.221
135.268
61.967
58.031
62.602
20.515
211.939
279.423
473.729

31/12/2011 31/12/2010
0
0
118.964
61.686
37.701
41.710
504
6.634
157.169
110.030

6.23. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ο ΟΚΗΙΟ
Αζθαιηζηηθέο πνρξεψζεηο
Κεξίζκαηα πιεξσηέα
Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο
Έμνδα πεξηόδνπ δεδνπιεπκέλα
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
ύλνιν

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31/12/2011
192.779
15.482
124.746
181.046
88.505
602.557

31/12/2010
189.023
15.642
122.952
81.806
244.825
164.598

192.779
15.482
124.746
181.046
88.505
602.557

189.023
15.642
122.952
81.806
244.825
164.598

31/12/2011 31/12/2010
156.540
148.247
15.482
15.642
91.674
85.264
152.686
60.381
8.798
161.844
425.179
471.378

Οη εύινγεο αμίεο ησ λ ππνρξεώ ζεσ λ
είλαη νη παξαθάησ :
Αζθαιηζηηθέο πνρξεψζεηο
Κεξίζκαηα πιεξσηέα
Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο
Έμνδα πεξηόδνπ δεδνπιεπκέλα
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
ύλνιν
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6.24. Κύθινο εξγαζηώλ
Ο ΟΚΗΙΟ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010
20.324.213
19.522.213
43.956
64.130
20.368.169
19.586.343

Έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ
Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ
ύλνιν

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010
14.531.092
14.155.166
0
0
14.531.092
14.155.166

6.25. Έμνδα αλά θαηεγνξία
Θόζηνο Πσ ιεζέλησ λ

Ακνηβέο Πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο Τξίησλ
Παξνρέο Τξίησλ
Φόξνη Τέιε
Γεληθά Έμνδα
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
ύλνιν
Κόζηνο απνζεκάησλ
Θόζηνο πσ ιεζέλησ λ
Έμνδα Γηάζεζεο

Ακνηβέο Πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο Τξίησλ
Παξνρέο Τξίησλ
Φόξνη Τέιε
Γεληθά Έμνδα
Απνζβέζεηο
Αλαιώζηκα πιηθά
Πξνβιέςεηο
ύλνιν
Έμνδα Γηνίθεζεο

Ακνηβέο Πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο Τξίησλ
Παξνρέο Τξίησλ
Φόξνη Τέιε
Γεληθά Έμνδα
Απνζβέζεηο
Αλαιώζηκα πιηθά
Πξνβιέςεηο
ύλνιν

Ο ΟΚΗΙΟ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010
2.975.479
3.203.634
215.411
132.570
1.716.279
2.075.813
155.386
130.116
140.955
178.094
1.477.668
1.628.251
7.386
0
6.688.563
7.348.478
10.680.220
10.022.648
17.368.784
17.371.126

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
2.417.138
2.552.695
116.001
132.570
1.043.305
1.277.549
144.182
130.116
27.226
31.836
1.119.358
1.254.973
14.257
0
4.881.467
5.379.738
7.605.695
6.976.434
12.487.162
12.356.172

Ο ΟΚΗΙΟ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010
524.165
551.567
139.474
7.027
246.954
254.270
25.006
9.748
273.036
274.408
145.967
200.605
2.892
1.291
2.655
0
1.360.149
1.298.916

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
427.291
443.969
1.946
5.626
195.799
90.759
25.006
9.748
159.127
113.117
103.291
139.430
2.892
1.291
1.782
0
917.135
803.940

Ο ΟΚΗΙΟ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2010
669.813
723.907
304.325
279.559
219.201
240.058
20.994
16.613
142.038
217.048
104.796
90.392
1.336
2.624
7.425
0
1.469.927
1.570.201

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
465.184
486.682
156.210
219.598
111.120
44.318
9.866
4.453
73.102
124.949
25.369
28.429
1.336
2.624
1.782
0
843.968
911.053
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6.26. Λνηπά έζνδα - έμνδα
Έζνδα

Πσιήζεηο άρξεζηνπ πιηθνύ / αλαισζίκσλ
Θέξδε Ππλαιιαγκαηηθψλ Γηαθνξψλ
Έζνδα απφ Δλνίθηα
Έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ
Αλαγλσξηζζέληα έζνδα επηρνξεγήζεσλ
Θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ
Αλαζηξνθή απνκείσζεο απαηηήζεσλ
Ινηπά
ύλνιν
Έμνδα

Εεκηέο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ
Απνκείσζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Έμνδα Ξξνεγνχκελσλ Σξήζεσλ
Εεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ
Ινηπά
ύλνιν

Ο ΟΜΙΛΟ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
28.973
0
9.834
0
48.288
81.000
183.142
92.754
62.276
158.260
10.099
6.152
43.500
0
95.181
329.797
481.293
667.963

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
0
0
9.834
0
3.000
3.000
96.192
19.639
62.276
158.260
4.299
6.152
0
0
28.509
36.375
204.109
223.426

Ο ΟΜΙΛΟ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
65.635
177.669
72.700
0
0
206.408
0
24.293
1.618
3.447
139.953
411.817

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
65.635
177.201
72.700
0
0
5.134
0
24.293
839
3.028
139.174
209.656

6.27. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα - έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα από:

Λνηπνί Πηζησηηθνί Τόθνη
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα από:

Τξαπεδηθά δάλεηα & ππεξαλαιήςεηο
Πξνκήζεηεο Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
Λνηπά Τξαπεδηθά Έμνδα

Ο ΟΚΗΙΟ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
391
382

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
332
335

Ο ΟΚΗΙΟ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
1.014.409
734.634
740
499
23.266
14.722
1.038.416
749.854

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
795.632
536.837
740
499
11.025
10.016
807.397
547.352

6.28. Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Ο ΟΚΗΙΟ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
Απνκείσζε αθηλήησλ ζηελ εύινγε
αμία
Απνκείσζε ππεξαμίαο EPSH
Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ ζηελ εύινγε
αμία
Έζνδα από κεξίζκαηα

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010

0
0

(330.000)
(62.933)

0
0

0
0

(14.371)
892
(13.479)

(17.079)
1.490
(408.523)

(14.371)
892
(13.479)

(17.079)
1.490
(15.589)
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6.29. Φόξνο εηζνδήκαηνο
ΟΚΗΙΟ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
71.254
(167.080)
0
81.918

Αλαβαιιόκελνο θόξνο έμνδν/(έζνδν)
Πξόβιεςε θόξνπ αλέιεγθηήο πεξηόδνπ
Μείσζε πξόβιεςεο θόξνπ αλέιεγθηήο πεξηόδνπ
(έζνδν)
Φόξνη πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
θόξνη
ύλνιν έμνδν / (έζνδν)

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
43.414
(32.045)
0
81.478

(70.467)

0

(70.467)

0

0

342.480

0

30.463

27.663

17.330

17.330

17.330

28.450

274.648

(9.722)

97.227

6.30. Κέξδε αλά κεηνρή
Ο ΟΚΗΙΟ
31/12/2011 31/12/2010

Αξηζκόο κεηνρώλ

4.971.466

Θέξδε/(δεκίεο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο
κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

Σηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ ζε
θπθινθνξία
Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (Δπξώ αλά κεηνρή)

4.971.466

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011 31/12/2010

4.971.466

4.971.466

(569.305) (1.830.396)

(463.059)

(562.063)

4.971.466

4.971.466

4.971.466

4.971.466

(0,1145)

(0,3682)

(0,0931)

(0,1131)

6.31. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ 136 θαη 112 άηνκα
γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αληίζηνηρα. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ
ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο ήηαλ 141 θαη 112 άηνκα αληίζηνηρα.
6.32. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε

Έζνδα
Θπγαηξηθέο
Σπγγελείο
Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν
Έμνδα
Θπγαηξηθέο
Σπγγελείο
Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

ΟΚΗΙΟ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
0
0
0
77.426
0
0
0
0
0
77.426
0
0
0
0
0

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
1.207.074
1.806.500
0
0
0
0
0
0
1.207.074
1.806.500

0
0
0
0
0
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0
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0
0
667.635
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Τπόινηπα ζπλδεδεκέλσ λ κεξώ λ

Απαηηήζεηο
Θπγαηξηθέο
Σπγγελείο
Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν
Τπνρξεώ ζεηο
Θπγαηξηθέο
Σπγγελείο
Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

ΟΚΗΙΟ
31/12/2011 31/12/2010
0
0
0
0
0
19.714
0
0
0
19.714
0
12.120
0
0
12.120

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2011 31/12/2010
2.429.538
2.182.629
0
0
0
1.461
0
0
2.429.538
2.184.090

0
12.120
11.921
0
24.041

36.258
12.120
0
0
48.378

143.903
12.120
5.571
0
161.594

Ακνηβέο θαη ππόινηπα βαζηθώ λ δηεπζπληηθώ λ ζηειερώ λ

Μηζζνί
Bonus
Ακνηβέο Γ.Σ.
Σύλνιν
Υπνρξεώζεηο
Απαηηήζεηο

ΟΚΗΙΟ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
451.070
319.849
0
0
46.714
82.529
497.784
402.378
23.231
15.261

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
261.208
149.961
0
0
0
35.814
261.208
185.775

11.921
19.714

16.161
3.481

5.571
1.461

Νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα πνπ αθνξνχλ ηηο εηαηξείεο πνπ ελνπνηήζεθαλ κε ηε
κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο έρνπλ απαιεηθζεί απφ ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
Νκίινπ.
6.33. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο.
Αζπξφππξγνο, 26 Καξηίνπ 2012
ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. & Γ/ΛΩΛ
ΠΚΒΝΙΝΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΔΚΚ. ΞΑΪΟΖΠ
ΚΔΙΝΠ ΡΝ ΓΠ

Α.Γ.Ρ. Π297979

ΓΩΡΙ Γ. ΠΑΪΡΗ
Α.Γ.Σ. AH508426
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ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ
ΠΝΦΗΑ ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝ
Α.Γ.Ρ. ΑΕ001134
ΙΝΓΗΠΡΟΗΑ Α’ ΡΑΜΔΩΠ ΑΚΑ 49020
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7. ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 – 31/12/2011
Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 8106/06/Β/86/47 - ΘΔΗ ΓΚΟΡΤΣΑ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011
(Γεκοζηεσκέλα Βάζεη ηοσ θ.λ.2190/20,Άρζρο 135 γηα επητεηρήζεης ποσ ζσληάζζοσλ εηήζηες οηθολοκηθές θαηαζηάζεης, ελοποηεκέλες θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ.)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δ. ΠΑΪΡΖ Α.Β.Δ.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ.πληζηνύκε
επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε
ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Αξκόδηα Ννκαξρία

: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ & Πίζηεσο

(ενοποιημένα και μη ενοποιημέντα)
Ποσά εκφρασμένα σε εσρώ

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξείαο
Ζκ/λία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο
Διεγθηηθή εηαηξεία
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ

: www.pairis.gr

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (1.01.2011 θαη
1.01.2010 αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
(ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2011 θαη
31.12.2010 αληίζηνηρα)

: 26 Μ αξηίνπ 2012
: Βαζίιεο Νηάξρνο
: Baker Tilly Hellas A.E
: Μ ε ζύκθσλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημέντα)
Ποσά εκφρασμένα σε εσρώ

Ο ΟΜΙΛΟ
31/12/2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Μ ε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μ εηνρηθό θεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλοιο ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηοθηεηώλ κεηρηθής (α)
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)
ύλοιο ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β)
Μ αθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλοιο σποτρεώζεωλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)

31/12/2011

(ενοποιημένα και μη ενοποιημέντα)

Κύθινο εξγαζηώλ
Μ ηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέρδε / (δεκηές) προ θόρωλ, τρεκαηοδοηηθώλ θαη
επελδσηηθώλ αποηειεζκάηωλ

12.540.119
2.970.000
9.963
102.450
3.901.892

13.718.613
2.970.000
21.222
101.174
3.967.971

7.209.714
0
2.340
8.285.048
2.694.195

7.941.225
0
10.071
8.327.186
2.785.984

5.215.246
688.176

4.844.198
930.594

6.656.270
575.652

6.812.959
713.559

21.744
25.449.590

36.868
26.590.640

21.744
25.444.963

36.868
26.627.851

7.258.340
(1.391.079)
5.867.261
0
5.867.261
46.339
1.720.361
10.334.872
7.480.757
19.582.329
25.449.590

7.258.340
(821.774)
6.436.566
0
6.436.566
711.664
1.792.609
10.176.039
7.473.762
20.154.074
26.590.640

7.258.340
2.979.396
10.237.736
0
10.237.736
0
899.803
9.856.644
4.450.780
15.207.227
25.444.963

7.258.340
3.442.456
10.700.796
0
10.700.796
32.027
1.014.723
9.854.476
5.025.829
15.927.055
26.627.851

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών
κεθαλαίοσ κίνεζες ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές
δραζηεριόηεηες:
Μ είσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μ είσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μ είσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείον:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη
ινηπώλ επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

Ο ΟΜΙΛΟ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Η ΔΣΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ
ζηνηρείσλ
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Μ εξίζκαηα εηζπξαρζέληα

σλετηδόκελες σλετηδόκελες
δραζηερηόηεηες δραζηερηόηεηες

σλετηδόκελες
σλετηδόκελες
δραζηερηόηεηες δραζηερηόηεηες

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέρδε / (δεκηές) κεηά από θόροσς (Α)

20.368.169
2.999.386
510.648

(540.855)
(569.305)

ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (β)

10.700.796
(463.059)

(562.063)

10.237.736

10.700.796

5.867.261

6.436.567

14.155.166 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
1.798.994 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

14.531.092
2.043.931

(397.753)

347.763

(1.555.748)
(1.830.396)

(472.782)
(463.059)

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
(464.836) (ρξενιύζηα)
(562.063) Μ εξίζκαηα πιεξσζέληα

97.770

(540.855) (1.555.748)
1.728.431
17.466
55.801

1.919.249
(39.284)
184.480

11.262.859

(569.305)
0
0

(1.830.396)
0
0

(463.059)
0

(569.305)

(1.830.396)

(463.059)

(562.063)

(569.305)
0

(1.830.396)
0

(463.059)
-

562.063

(0,1145)

(0,3682)

(0,0931)

(0,1131)

2.239.079

1.521.495

1.595.780

1.520.602

(464.836)
1.422.832
(43.518)
184.480

(53.427)
807.397

(123.887)
547.352

66.079
(429.634)
(289.625)

433.255
562.128
846.838

91.789
155.621
(630.519)

384.999
(195.743)
993.641

(893.840)
(108.139)

(720.804)
(117.756)

(680.914)
(17.502)

(518.301)
(75.975)

589.610

2.531.211

521.304

2.111.042

0

(1.402.500)

(543.377) (1.251.985)
10.000
752
391
892

(6.493)
0
382
1.490

3.608.241

(5.943.672) (2.931.528)

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (γ)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και
(562.063) ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ)
- Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ
0 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζεωρ

(472.782)
1.248.018
17.822
55.801

268.999
749.854

5.977.379

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

Η ΔΣΑΙΡΙΑ
1/11/131/12/2011 31/12/2010

(54.490)
1.038.416

(531.342) (2.659.106)

19.586.343
2.215.217

Καηαλέκνληαη ζε:
Μ εηόρνπο εηαηξίαο
Μ εηόρνπο κεηνςεθίαο
Λοηπά ζσλοιηθά έζοδα κεηά από θόροσς (Β)
σγθεληρωηηθά ζσλοιηθά έζοδα κεηά από θόροσς
(Α)+(Β)
Καηαλέκνληαη ζε:
Μ εηόρνπο εηαηξίαο
Μ εηόρνπο κεηνςεθίαο
Κέρδη/(ζημιές) μεηά από θόροσς ανά μεηοτή - βαζικά
(ζε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ θόρων, τρημαηοδοηικών,
επενδσηικών αποηελεζμάηων και ζσνολικών
αποζβέζεων

8.266.962

(569.305) (1.830.396)

Ο ΟΜΙΛΟ
1/11/131/12/2011 31/12/2010

Ποσά εκφρασμένα σε εσρώ

31/12/2010

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημέντα)
Ποσά εκφρασμένα σε εσρώ

6.436.566

Η ΔΣΑΙΡΙΑ
31/12/2011 31/12/2010

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεζη μέθοδορ)
Η ΔΣΑΙΡΙΑ

31/12/2010

Ο ΟΜΙΛΟ
31/12/2011 31/12/2010

0

(1.402.500)

(513.476) (1.077.935)
9.000
752
332
892

(6.493)
0
335
1.490

(502.500) (2.485.102)

2.014.878

3.446.189

(2.048.027) (2.776.012)

(288.774)
(160)

(280.262)
(7.314)

(123.194)
(160)

(119.350)
(7.314)

(255.227)

389.137

(156.503)

543.513

(196.959)

261.242

(137.699)

169.453

598.543
401.584

337.301
598.543

497.511
359.812

328.058
497.511

-

Πρόζζεηα ζηοητεία & πιεροθορίες (Ποζά εθθραζκέλα ζε €) :
1. Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2010.
2. Οη εηαηξίεο ηνπ νκίινπ, ε κέζνδνο ελνπνίεζεο, ε έδξα ηνπο, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 6.1 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
3. Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαη ξίαο θαη ηνπ νκίινπ.
5. Γελ θαηέρνληαη από ηελ κεηξηθή όπσο θαη από ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ή από ηελ ζπγγελή ηεο εηαηξεία, κεηνρέο ηεο κεηξηθήο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ.
6. Έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζηελ πεξίνδν πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο επξώ 179.562 θαη επξώ 175.000 γηα ηνλ όκηιν θαη η ελ εηαηξεία αληίζηνηρα. Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ
παξαζέηνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.3. ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
7. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ 136 θαη 112 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αληίζηνη ρα. Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο
εηαηξίαο ήηαλ 141 θαη 112 άηνκα αληίζηνηρα.
8. Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσ λ ηεο Δηαηξείαο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη
από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 24, είλαη νη εμήο:
Ο Όκηινο
α) Έζνδα
β) Έμνδα
γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε
δ) Τπνρξεώζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε
ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο
ζη) πλαιιαγέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο
δ) Απαηηήζεηο από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
ε) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. & Γ/ΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΔΜΜ. ΠΑΪΡΖ
Α.Γ.Σ. 297979

Ζ Δηαηξία
0
1.207.074
0
813.528
0
2.429.538
12.120
48.378
497.784
261.208
0
0
15.261
3.481
23.231
16.161
Αζππόπςπγορ, 26 Μαπηίος 2012
ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ
ΓΩΡΗ Γ. ΠΑΪΡΖ
Α.Γ.Σ. AH508426
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ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ
ΟΦΗΑ ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
Α.Γ.Σ. ΑΕ001134
ΛΟΓΗΣΡΗΑ Α’ ΣΑΞΔΩ ΑΜΑ 49020
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8. Πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 λ. 3401/2005
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε 7/448/11.01.2007 άξζξν 1 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Θεθαιαηαγνξάο θαη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ3401/2005 ε εηαηξεία ελεκεξψλεη ην
επελδπηηθφ θνηλφ γηα ηηο αθφινπζεο αλαθνηλψζεηο, νη νπνίεο εμεδφζεζαλ πξνο ηηο αξκφδηεο
επνπηηθέο αξρέο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011.
Ρν πιήξεο θείκελν ησλ αλαθνηλψζεσλ απηψλ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.pairis.gr

28/07/2011 ΓΛΩΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΑΙΙΑΓΖΠ ΠΛΘΔΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
30/06/2011 Απνθάζεηο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
09/06/2011 Ξξφζθιεζε ζε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε
06/05/2011 Γλσζηνπνίεζε αιιαγήο Ξξντζηακέλνπ ινγηζηεξίνπ θαη Δζσηεξηθνχ Διεγθηή
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