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1. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 01/01/201131/12/2011
Θπξίεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη,
Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί, αθνξά ηε
δσδεθάκελε ρξήζε πνπ έιεμε 31/12/2011. Ζ Έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Άξζξνπ 43α, παξάγξαθν 3 ηνπ Άξζξνπ 107 ηνπ Θ.Λ 2190/20.
Ζ παξνχζα Έθζεζε παξνπζηάδεη ηα πεπξαγκέλα Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011 θαζψο θαη ηηο
πξννπηηθέο γηα ην 2012.
1.1. Σημαντικά γεγονότα της Χρήσης 2011
Σηηο 30 Ινπλίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο
εηαηξείαο. Σηελ ζπλέιεπζε απνθαζίζηεθαλ ηα παξαθάησ:
1. Δλέθξηλαλ ηνλ απνινγηζκό θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ
ρξήζε ηνπ 2010, θαζώο επίζεο θαη ηελ έθζεζε ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ.
2. Απνθάζηζαλ ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε
γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2010.
3. Δμέιεμαλ πακςεθεί θαη νκόθσλα από ην ζώκα ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία
BAKER TILLY HELLAS Α.Δ. κε Α.Μ.ΣΟΔΛ 148 σο ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή
ρξήζε 01/01/2011 έσο 31/12/2011.
4. Απνθαζίζηεθε νκόθσλα ε κε δηαλνκή θεξδώλ. Ο θύξηνο ιόγνο πνπ νδήγεζε ζε απηή ηελ
απόθαζε ήηαλ όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ήηαλ δεκηνγόλα.
5. Πξνέγθξηλαλ, θαζόξηζαλ, ηνπο κηζζνύο θαη ηηο ακνηβέο ελ γέλεη ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ γηα
ηελ πεξίνδν 01/7/2011 έσο 30/06/2012.
Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 6/12/2011 αλαηέζεθε ν θνξνινγηθφο
έιεγρνο (ΠΟΙ 1159-22/07/2011) ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2011 ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία
BAKER TILLY HELLAS Α.Δ. κε Α.Μ.ΣΟΔΛ 148.
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1.2. Ανάλσση Οικονομικών Στοιτείων της τρήσης 2011
 ηνηρεία ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο Δηαηξείαο
Σν ζύλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζε, ζε πνζφ επξψ 3.722.845, έλαληη
πνζνχ επξψ 3.728.434 θαηά ηελ 31/12/2010.
Σν ζχλνιν ησλ Κπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ αλήιζαλ θαηά ηελ
31/12/2011, ζε πνζφ επξψ 146.169 έλαληη πνζνχ επξψ 142.867 θαηά ηελ 31/12/2010.
Ζ Καζαξή Θέζε δηακνξθψζεθε ζε πνζφ επξψ 2.067.068 θαηά ηελ 31/12/2011, έλαληη πνζνχ
επξψ 2.134.502 θαηά ηελ 31/12/2010. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηηο δεκίεο ηεο εηαηξείαο θαηά
ηελ ρξήζε 2011.
Σν ύλνιν ησλ Τπνρξεώζεσλ θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζε, ζε πνζφ επξψ 1.655.778, έλαληη
πνζνχ επξψ 1.593.931 θαηά ηελ 31/12/2010. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ απφ πξνκεζεπηέο.
 ηνηρεία ησλ Σακεηαθώλ ξνώλ ηεο Δηαηξείαο
Οη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ 31/12/2011 είλαη αξλεηηθέο θαηά
πνζφ επξψ 1.137, ελψ θαηά ηελ 31/12/2010 ήηαλ ζεηηθέο θαηά πνζό επξώ 13.901. Ζ κεηαβνιή
απηή πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ.
 ηνηρεία ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο
Ο Κύθινο Δξγαζηώλ θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζε ζε πνζφ επξψ 205.837, ελψ θαηά ηελ
31/12/2010 αλήιζε ζε πνζφ επξψ 219.990.
Σα

Απνηειέζκαηα

πξν

θόξσλ,

ρξεκαηνδνηηθώλ,

επελδπηηθώλ

απνηειεζκάησλ

δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ 31/12/2011 ζε δεκία πνζφ επξψ 64.071, έλαληη δεκίαο πνζνχ επξψ
57.375 θαηά ηελ 31/12/2010.
Σα Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη
απνζβέζεσλ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ 31/12/2011 ζε δεκία πνζφ επξψ 52.274, έλαληη δεκίαο
πνζνχ επξψ 35.261 θαηά ηελ 31/12/2010.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζαλ ζε πνζφ επξψ 230.900, ελψ θαηά
ηελ 31/12/2010 αλήιζαλ ζε πνζφ επξψ 202.443.
Σα Καζαξά Απνηειέζκαηα κεηά Φόξσλ Υξήζεο αλήιζαλ θαηά ηελ 31/12/2011 ζε δεκία
πνζνχ επξψ 67.435 έλαληη δεκίαο πνζνχ επξψ 338.316 θαηά ηελ 31/12/2010.
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1.3. Αξηζκνδείθηεο
Οη αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο 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

31/12/2011 31/12/2010
3,93%
124,84%

3,83%
133,91%

57,79%

59,53%

10,98%

11,22%

31/12/2011

31/12/2010

-32,76%

-153,79%

-3,26%
9,47%
-10,46%
9,96%

-15,85%
11,60%
-13,12%
10,31%

1.4. Κπξηόηεξνη θίλδπλνη & αβεβαηόηεηεο
Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο
(δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο
θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο,
δηθαηψκαηα ππεξαλάιεςεο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο, κεξίζκαηα πιεξσηέα
θαη επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην κεηνρψλ.
ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο
ελδερφκελεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο, πνπ είλαη δπλαηφλ
λα πξνθχςεη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε
ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ.
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε παξαθάησ:
Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
Δηαηξείαο,
ρεδηαζκφο 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.
Ζ Δηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.
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 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο είλαη
ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζε επξψ, κε απνηέιεζκα ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο λα κελ
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.
Ζ Δηαηξεία δελ πξναγνξάδεη ή πξνπσιεί ζπλάιιαγκα.
 Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά (κέζα) πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο.
Ζ Δηαηξεία 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.
 Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο
Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ
δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ
δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2011 είλαη βξαρππξφζεζκν θαη αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεο.
 Κίλδπλνο αγνξάο
Ο 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.
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1.5. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Σπλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε
Έζνδα
Μεηξηθή
Έμνδα
Μεηξηθή

1/1 31/12/2011
30.000

1/1 31/12/2010
30.000

190.044

209.796

Υπόινηπα ζπλδεδεκέλσ λ κεξώ λ
Απαηηήζεηο
31/12/2011
Μεηξηθή
36.258
Υπνρξεώ ζεηο
Μεηξηθή
1.320.061

31/12/2010
7.128
1.130.584

Ακνηβέο θαη ππόινηπα βαζηθώ λ δηεπζπληηθώ λ ζηειερώ λ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
Μηζζνί
35.176
45.021
Ακνηβέο Γ.Σ.
46.714
46.714
Σύλνιν
81.890
91.735
Υπνρξεώζεηο
Απαηηήζεηο

938
4.785

1.040
5.374

1.6. ηνηρεία θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε
ρξήζε 2012
Σν 2011 ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ άζρεκν νηθνλνκηθφ θιίκα ηφζν ζηελ
εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ δηεζλή αγνξά. Οη πειάηεο ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε αιιά δηαζέηνπλ ηνπο απαξαηηήηνπο κεραληζκνχο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ.
Σν 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.
πκπεξαζκαηηθά ε εηαηξεία καο, κε κφλε κέηνρν ηελ εηαηξεία Δ. ΠΑΗΡΖ ΑΒΔΔ, ζπλερίδεη
αδηαηάξαθηα ηελ πνξεία ηεο, κε αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ θαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη
ε εκπεηξία ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζα ηελ βνεζήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ παξνχζα
δπζκελή ζπγθπξία.
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1.7. 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 ηεο Δηαηξείαο.
Αζήλα, 23 Μαξηίνπ 2012
Γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΠΟΛΥΠΑΚ Α.Β.Δ.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
& Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΘΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΠΑΪΡΗ
Α.Δ.Σ. 297979
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2. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΠΟΙΤΠΑΘ Α.Β.Δ.Δ. ΑΛΩΛΤΚΟ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΠΙΑΣΗΘΩΛ
ΘΑΗ ΔΗΓΩΛ ΤΘΔΤΑΗΑ»
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΠΟΙΤΠΑΘ Α.Β.Δ.Δ. ΑΛΩΛΤΚΟ
ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΠΙΑΣΗΘΩΛ ΘΑΗ ΔΗΓΩΛ ΤΘΔΤΑΗΑ», πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο 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 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε
δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε
ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα
πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ
νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ,
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο
δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα
ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Γλώκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΠΟΙΤΠΑΘ Α.Β.Δ.Δ. ΑΛΩΛΤΚΟ
ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΠΙΑΣΗΘΩΛ ΘΑΗ ΔΗΓΩΛ ΤΘΔΤΑΗΑ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ
απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Αζήλα, 28 Καξηίνπ 2012
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Οξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο Α.Δ.
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 396,
153 41 Αγ. Παξαζθεπή
ΑΚ ΟΔΙ: 148

Βαζίιεο Ληάξρνο
ΑΚ ΟΔΙ: 30521
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3. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 01/01 – 31/12/2011

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ

Σεκ.
Κύθινο εξγ αζηώλ
Κόζηνο πσιεζέλησλ
Μηθηό θέξδνο
Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ
ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεσο

5.19
5.20

01/0131/12/2011

01/0131/12/2010

205.837
(186.340)
19.497
89.843
(34.252)
(139.060)
(99)

219.990
(194.475)
25.515
89.805
(35.693)
(136.532)
(471)

(64.071)

(57.375)

57
(119)
0
(64.133)
(3.302)
(67.435)

43
(60)
(330.000)
(387.392)
49.076
(338.316)

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή

(0,7841)

(3,9339)

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά θόξσλ ρξήζεσο

(67.435)

(338.316)

0

0

Σπγ θεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γ ηα ηελ
ρξήζε κεηά από θόξνπο

(67.435)

(338.316)

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ

(52.274)

(35.261)

5.21
5.20
5.20
5.21

5.22
5.22

5.23

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
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Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο
Σεκ.
Δλεξγεηηθό
Με Κπθινθνξνύληα Σηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Δλζώκαηα πάγηα
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

604.830
2.970.000
1.847
3.576.676

615.567
2.970.000
0
3.585.567

6.313
75.913
45.151
18.792
146.169

9.228
65.125
45.737
22.778
142.867

3.722.845

3.728.434

2.150.000
1.256.000
435.653
(1.774.585)

2.150.000
1.256.000
435.653
(1.707.150)

2.067.068

2.134.502

5.13

312.697

314.000

5.14

7.873

1.825

5.15

4.562
325.132

4.562
320.387

5.16
5.17
5.18

1.289.510
21.488
19.648
1.330.646

1.223.186
29.159
21.200
1.273.544

Σύλνιν Υπνρξεώ ζεσ λ

1.655.778

1.593.931

Σύλνιν Ιδίσ λ Κεθαιαίσ λ θαη Υπνρξεώ ζεσ λ

3.722.845

3.728.434

Κπθινθνξνύληα Σηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

5.5
5.6
5.5

31/12/2011 31/12/2010

5.7
5.8
5.9
5.10

Σύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Ίδηα Κεθάιαηα & Υπνρξεώ ζεηο
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθό θεθάιαην
Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν

5.11
5.12
5.12

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο
Μαθξνπξόζεζκεο Υπνρξεώ ζεηο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ
από ηελ ππεξεζία
Πξνβιέςεηο
Σύλνιν Μαθξνπξνζέζκσ λ Υπνρξεώ ζεσ λ
Βξαρππξόζεζκεο Υπνρξεώ ζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Σύλνιν Βξαρππξνζέζκσ λ Υπνρξεώ ζεσ λ
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

Υπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ ρξήζε
κεηά από θόξνπο
Υπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

Υπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ ρξήζε
κεηά από θόξνπο
Υπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

Μεηνρηθό Απνζεκαηηθά
Λνηπά
Απνηειέζκαηα
Σύλνιν
θεθάιαην εύινγεο αμίαο απνζεκαηηθά
εηο λέν
2.150.000
1.256.000
435.653
(1.707.150) 2.134.502
(67.435)
2.150.000

1.256.000

435.653

(67.435)

(1.774.585) 2.067.067

Μεηνρηθό Απνζεκαηηθά
Λνηπά
Απνηειέζκαηα
Σύλνιν
θεθάιαην εύινγεο αμίαο απνζεκαηηθά
εηο λέν
2.150.000
1.520.000
435.653
(1.632.835) 2.472.818
(74.316) (338.316)

(264.000)
2.150.000

1.256.000
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξά θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

πξν

θόξσ λ

από
(64.133)

(387.392)

11.797
6.515

22.114
233

(57)
119

329.957
60

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

2.915
(10.203)
65.345

(9.228)
(5.048)
63.265

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
Σύλνιν εηζξνώ λ / (εθξνώ λ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Τόθνη εηζπξαρζέληεο
Σύλνιν εηζξνώ λ / (εθξνώ λ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)

(119)
(13.316)

(60)
0

(1.137)

13.901

(2.906)
57

(409)
43

(2.849)

(366)

0
0

0
0

0

0

(3.986)
22.778
18.792

13.535
9.243
22.778

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

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

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

Μείνλ:

Φξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Σύλνιν εηζξνώ λ / (εθξνώ λ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (κείσ ζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα ρξήζεσ ο (α) + (β) + (γ)
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσ ο
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4. Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
4.1. Βάζε θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΠΟΙΤΠΑΘ Α.Β.Δ.Δ. 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 Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη απφ ηε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 ηα Γ.Ι.Π. / Γ.Π.Υ.A. κε φιεο ηηο δηεξκελείεο θαη
ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ή κεηαβνιέο ηνπο θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ
01/01/2011:
Γ.Ι.Π. 1

Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ (αλαζεσξεκέλν)

Γ.Ι.Π. 2

Απνζέκαηα

Γ.Ι.Π. 7

Θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ

Γ.Ι.Π. 8

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

Γ.Ι.Π. 10

Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ

Γ.Ι.Π. 11

Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα

Γ.Ι.Π. 12

Φφξνη εηζνδήκαηνο

Γ.Ι.Π. 16

Δλζψκαηα Πάγηα

Γ.Ι.Π. 17

Κηζζψζεηο

Γ.Ι.Π. 18

Έζνδα

Γ.Ι.Π. 19

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

Γ.Ι.Π. 20

Ινγηζηηθή

ησλ

θξαηηθψλ

επηρνξεγήζεσλ

θαη

γλσζηνπνίεζε

ηεο

θξαηηθήο

ππνζηήξημεο
Γ.Ι.Π. 21

Οη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο

Γ.Ι.Π. 23

Θφζηνο δαλεηζκνχ

Γ.Ι.Π. 24

Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ

Γ.Ι.Π. 26

Ινγηζηηθή

απεηθφληζε

θαη

παξνπζίαζε

ησλ

πξνγξακκάησλ

απνρψξεζεο

πξνζσπηθνχ
Γ.Ι.Π. 27

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο

Γ.Ι.Π. 28

Ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξίεο

Γ.Ι.Π. 29

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο
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Γ.Ι.Π. 31

Υξεκαηννηθνλνκηθή παξνπζίαζε ησλ δηθαησκάησλ ζε θνηλνπξαμίεο

Γ.Ι.Π. 32

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο θαη παξνπζίαζε

Γ.Ι.Π. 33

Θέξδε αλά κεηνρή

Γ.Ι.Π. 34

Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

Γ.Ι.Π. 36

Κείσζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ

Γ.Ι.Π. 37

Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο

Γ.Ι.Π. 38

Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ

Γ.Ι.Π. 39

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε

Γ.Ι.Π. 40

Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα

Γ.Ι.Π. 41

Γεσξγία

Γ.Π.Υ.A. 1

Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.A.

Γ.Π.Υ.A. 2

Πιεξσκέο κε ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο

Γ.Π.Υ.A. 3

Δλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ

Γ.Π.Υ.A. 4

Αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα

Γ.Π.Υ.A. 5

Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηφηεηεο

Γ.Π.Υ.A. 6

Έξεπλα θαη Αμηνιφγεζε Οξπθηψλ Πφξσλ

Γ.Π.Υ.A. 7

Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο

Γ.Π.Υ.A. 8

Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο

Οη Ινγηζηηθέο Αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
είλαη νη ίδηεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2010.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη
θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. εκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ
δηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ
θξίλεηαη θαηάιιεια.
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. πγθεθξηµέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεµέλσλ µεξψλ
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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 ζηελ Δηαηξεία.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεµαηννηθνλνµηθά µέζα: Παξνπζίαζε»
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά µε ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν νξηζµέλα
δηθαηψµαηα πξέπεη λα ηαμηλνµεζνχλ. πγθεθξηµέλα, 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 ηεο Δηαηξείαο.
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζµέλσλ Παξνρώλ,
Διάρηζην Απαηηνύµελν ρεµαηηζµέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»
Οη 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. Οη 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 ζηελ Δηαηξεία.
ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεµαηννηθνλνµηθώλ Τπνρξεώζεσλ µε ζπµµεηνρηθνύο
ηίηινπο»
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 ζηελ Δηαηξεία.
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
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ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ»
Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αιιαγψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαηά ηε ρξήζε
ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ κεηά ηελ δεκνζίεπζε ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
βάζεη ηνπ ΓΙΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο 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»
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά µε: (α) ζπµθσλίεο ελδερφµελνπ
ηηµήµαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ µε εµεξνµελίεο απφθηεζεο πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εθαξµνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 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
ΓΠΥΑ 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.
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεµέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΙΠ 21, ΓΙΠ 28 θαη ΓΙΠ 31 πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΠ 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
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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.
4.2 Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο
Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
4.2.1 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. Οη 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. Σν θφζηνο
θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ
κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ ζπλαιιαγή. Σα 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. Σν 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 ηεο Δηαηξείαο απαιείθνληαη. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη,
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εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ. Οη 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 Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή
επηξξνή αιιά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε
ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Οη 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. ην 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. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδνληαο ην Γ.Π.Υ.Π. 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.
Σν κεξίδην ηεο Δηαηξείαο 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. Οη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ
ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο
ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή
επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, Ζ Δηαηξεία δελ
αλαγλσξίδεη 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 ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο. Κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη
ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν.
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4.2.2 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο
πλαιιαγέο θαη ππφινηπα ινγαξηαζκψλ
Οη 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. Οη 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.
Οη 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.
4.2.3 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Σα νηθφπεδα, ηα θηίξηα απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηελ ηξέρνπζα αμία ε
νπνία πξνζδηνξίζηεθε κεηά απφ κειέηε αλεμάξηεηνπ νίθνπ εθηηκεηψλ.
Σα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ
απνζβέζεσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.
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. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Οη 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

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε
ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
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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. Οη
επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ.
Οη 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.
4.2.4 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηα 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. Σα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία απηά βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη πξφθεηηαη λα απνζβεζηνχλ
ζπζρεηηδφκελα κε ηα κειινληηθά έζνδα πνπ ζ’ απνθέξνπλ.
4.2.5 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 ηελ Δηαηξεία, είηε γηα λα απνθνκίδεη κηζζψκαηα απφ ηελ
εθκίζζσζή ηνπο, είηε γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο (ελίζρπζε θεθαιαίνπ), είηε θαη γηα ηα δχν,
θαη δελ θαηέρνληαη γηα:
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή ή ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ / ππεξεζηψλ ή γηα
δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο θαη
γηα πψιεζε θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο.
Γηα ηελ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ νηθνπέδσλ απηψλ Ζ Δηαηξεία 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. 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.
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4.2.6 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
Σα 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. Σα 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 Σακεηαθψλ Ρνψλ) 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.
4.2.7 Απνζέκαηα
Σελ 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.

Σν

θφζηνο

ησλ

απνζεκάησλ

δελ

πεξηιακβάλεη

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.
4.2.8 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη 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. ηελ 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. Οη δεκηέο
απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη Ζ Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα
εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα.
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4.2.9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
Σα 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. Σα πξντφληα
ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ.
4.2.10 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Υξεκαηννηθνλνκηθφ 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. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαξείαο 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
Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
-

Υξεκαηννηθνλνκηθά

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 Υξήζεο.
ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Πεξηιακβάλνπλ µε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ µε ζηαζεξέο ή
πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ 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.

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

24

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα µε
ιήμεηο

κεγαιχηεξεο

ησλ

12

κελψλ

απφ

ηελ

εκεξνκελία

ηζνινγηζκνχ.

Σα

ηειεπηαία

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

µε

παξάγσγα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

ηα

νπνία

είηε

πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο
αλσηέξσ. ηε 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. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη
θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο ζπλαιιαγήο, πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ Ζ Δηαηξείαδεζκεχεηαη λα
αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη 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. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο
ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη Ζ Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο
φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. Σα δάλεηα θαη νη
απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ. Σα 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.
Οη 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. Οη µε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη
πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη
ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί µε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην
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θφζηνο θηήζεο ηνπο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ Ζ Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνµείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο
Υξεκαηννηθνλνκηθά 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.
4.2.11 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.
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. Οη ππνρξεψζεηο κηαο νκάδαο δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο
πψιεζε ζα παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα απφ άιιεο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ. Δθείλα ηα
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο δελ ζα ζπκςεθίδνληαη ψζηε λα παξνπζηάδνληαη σο έλα
εληαίν πνζφ.
4.2.12 Μεηνρηθό θεθάιαην
Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε
ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Σα 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).
4.2.13 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. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο
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.
Οη 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.
Οη 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.
Ο 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.
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Οη 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. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο
εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε.
Οη 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.
Ο 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.
Οη

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
επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο,
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.
4.2.14 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Οη 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. Σν 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.
4.2.15 Δπηρνξεγήζεηο
εκαληηθφ θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο αθνξά ηελ ελαζρφιεζε κε επηρνξεγνχκελα
πξνγξάκκαηα απφ θξαηηθνχο (εγρψξηνπο) ή θνηλνηηθνχο θνξείο .Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο
θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) Τπάξρεη
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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.
Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο σο
έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα. Σα έζνδα
απηά εκθαλίδνληαη ζην θνλδχιη άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο ελψ ην αληίζηνηρν θφζηνο ζην θνλδχιη
έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
4.2.16 Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία 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. Οη
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. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη
ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη
πηζαλή.
4.2.17 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη
παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.

Σα

δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν απαιείθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο
εμήο:
- Πσιήζεηο αγαζώλ: Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ Ζ Δηαηξεία παξαδίδεη ηα
αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο
απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
- Παξνρή ππεξεζηώλ: Σα 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
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απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο
νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί σο αληάιιαγκα.
- Έζνδα από ηόθνπο: Σα 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. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο
απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
- Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα
είζπξαμήο ηνπο.
Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά
ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
4.2.18 Μηζζώζεηο
Η Δηαηξία σο Μηζζσηήο: Οη 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. Οη 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. Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα,
θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ
παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο.
πκθσλίεο 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. Οη 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.
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Η Δηαηξεία 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. Σν 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.
Πάγηα

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. Σν έζνδν ηνπ
ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή
κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο.
4.2.19 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 πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

5. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο επί νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ
31/12/2011
5.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
Ζ ΠΟΙΤΠΑΘ Α.Β.Δ.Δ. ηδξχζεθε ην 1977. Δίλαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε ΑΡ.Κ.Α.Δ.
3004/01/Β/86/3003 θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηνλ Βνηαληθφ ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ.
Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο θαζψο
επίζεο θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελνπνηνχληαη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΔΒΔ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα
www.pairis.gr, ηεο εηαηξείαο Δ. ΠΑΪΡΖ ΑΔΒΔ.
5.2. Δκπξάγκαηα Βάξε
Θαηά ηελ 31/12/2011 δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε γηα ηελ Δηαηξεία.
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5.3. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεώζεηο
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο απαηηήζεηο
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 δελ ππήξραλ ελδερφκελεο απαηηήζεηο απφ ηελ Δηαηξεία πνπ λα κπνξνχλ
λα επηθέξνπλ νπζηψδεηο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο.
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηελ ρξήζε 2010. Γηα ηελ ρξήζε 2011 ε Δηαηξεία κε
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. αλέζεζε ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν (ΠΟΙ 1159-22/07/2011) ζηελ
ειεγθηηθή εηαηξεία BAKER TILLY HELLAS Α.Δ. κε Α.Μ.ΣΟΔΛ 148.

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 ηεο Δηαηξείαο.
5.4. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο – Πιεξνθόξεζε
Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κέξε ηεο Δηαηξείαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηελ
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ίδηα βάζε κε απηή
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο πιεξνθφξεζεο.
Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο θαζψο
επίζεο θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ.
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ην πξνεγνχκελν έηνο.
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5.5. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο & Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Κη ίξηα θαη
η ερληθά έξγα
Αμία θη ήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Πξνζζήθεο 2011
Μεηαθνξέο από "ππό εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο 2011
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Σπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Απνζβέζεηο 2011
Δθπνηήζεηο 2011
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Αλαπόζβεζη ε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Καη ά η ελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

Σπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Απνζβέζεηο 2010
Δθπνηήζεηο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Αλαπόζβεζη ε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Καη ά η ελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

Σύλνιν

437.360

5.446.297

85.899

130.508
476

37.000

437.360

5.446.297

85.899

130.984

37.000

397.600
5.256

4.908.281
4.695

85.112
786

130.504
476

0

402.856

4.912.976

85.898

130.980

0

5.521.497
11.213
0
5.532.710

39.760
34.504

538.016
533.321

787
1

4
4

37.000
37.000

615.567
604.830

Κη ίξηα θαη
η ερληθά έξγα
Αμία θη ήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Πξνζζήθεο 2010
Μεηαθνξέο από "ππό εθηέιεζε"
Δθπνηήζεηο 2010
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

Μεραλήκαη α
Έπηπια θαη
Μεη αθνξηθά
Αθηλεη νπνηήζεηο
θαη ινηπόο
ινηπόο
κέζα
ππό εθη έιεζε
εμνπιηζκόο
εμνπιηζκόο

Μεραλήκαη α
Έπηπια θαη
Μεη αθνξηθά
Αθηλεη νπνηήζεηο
θαη ινηπόο
ινηπόο
κέζα
ππό εθη έιεζε
εμνπιηζκόο
εμνπιηζκόο

6.137.064
476
0
0
6.137.540

Σύλνιν

437.360

5.446.297

85.899

130.098
409

37.000

6.136.654
409
0
0
6.137.063

437.360

5.446.297

85.899

130.507

37.000

392.344
5.256

4.893.241
15.040

83.703
1.409

130.094
409

0

397.600

4.908.281

85.112

130.503

0

5.499.382
22.114
0
5.521.496

45.016
39.760

553.056
538.016

2.196
787

4
4

37.000
37.000

637.272
615.567

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:
Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα
Αμία θη ήζεσο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Πξνζζήθεο 2011
Δθπνηήζεηο 2011
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Σπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Απνζβέζεηο 2011
Δθπνηήζεηο 2011
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Αλαπόζβεζη ε αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Καη ά η ελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

4.993
2.430
7.423

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

5.576

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

0
1.847

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

4.993
583
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0
0
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5.6. 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

3.300.000
0
(330.000)
2.970.000
0
0
2.970.000

Ζ ηειεπηαία απνηίκεζε έγηλε θαηά ηελ 31/12/2010, απφ αλεμάξηεην νξθσηφ εθηηκεηή, ε εχινγε
αμία ηνπο αλεξρφηαλ ζε πνζφ επξψ 2.970.000. Ζ δεκηά απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπο, πνζνχ επξψ
330.000, επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010. Κεηά απφ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξείαο ε εχινγε αμία δελ κεηαβιήζεθε νπζηαζηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εθ
λένπ απνηίκεζε.
5.7. Απνζέκαηα
Δκπνξεχκαηα

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα άρξεζηα, θαζπζηεξεκέλα θαη
θαηεζηξακκέλα απνζέκαηα:

31/12/2011
6.313

31/12/2010
9.228

0
6.313

0
9.228

πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία

5.8. Πειάηεο θαη Λνηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Πειάηεο
Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα
Δπηηαγέο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Καζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο

628.860
43.701
50.136
(646.784)
75.913

617.922
43.851
50.136
(646.784)
65.125

75.913
0
0
75.913

65.125
0
0
65.125

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

Ζ κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ δίλεη Ζ Δηαηξεία ζηνπο πειάηεο ηνπ είλαη 90 εκέξεο. Οξηζκέλεο
απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε θαη αθνξνχλ θπξίσο πειάηεο κε ηνπο
νπνίνπο έρεη δηαθνπή ε ζπλεξγαζία θαη νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.
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5.9. Λνηπέο Απαηηήζεηο
31/12/2011 31/12/2010
30.031
30.029
5.460
10.522
10.860
5.186
(1.200)
0
45.151
45.737

Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην
Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ
Ινηπέο Απαηηήζεηο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Καζαξέο Απαηηήζεηο

Οη εύινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη
νη παξαθάησ:
Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην
Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ
Ινηπέο Απαηηήζεηο
ύλνιν

30.031
5.460
9.660
45.151

30.029
10.522
5.186
45.737

5.10. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
31/12/2011 31/12/2010
Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
Σύλνιν

1.993

138

16.799

22.640

18.792

22.778

5.11. Μεηνρηθό Κεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ 86.000 θνηλέο νλνκαηηθέο κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο 25 επξψ. Όιεο νη κεηνρέο παξέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζηελ ιήςε κεξηζκάησλ
θαη ζηελ απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη αληηπξνζσπεχνπλ κία ςήθν ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.
5.12. Απνζεκαηηθά

Υπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο
Υπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

Απνζεκαηηθό
εύινγεο αμίαο
αθηλήησ λ
1.520.000
(264.000)
1.256.000
1.256.000

Υπόινηπν
Μεηαβνιέο
Υπόινηπν
Μεηαβνιέο
Υπόινηπν

Ταθηηθό
Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθό
απνζεκαηηθά
64.377
353.536
64.377
353.536
64.377
353.536

Υπόινηπν ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2010
Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο

ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2010
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011
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αλαπξ/γήο
17.740
17.740
17.740

Σύλνιν
435.653
0
435.653
0
435.653
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5.13. Αλαβαιιόκελνη θόξνη

Αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζηελ θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο:
31/12/2011
Απαίηεζε/
(Υπνρξέσ ζε)
Με Κπθινθνξηαθά Σηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Μαθξνπξόζεζκεο Υπνρξεώ ζεηο
Πξόβιεςε απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
Σύλνιν

31/12/2010
Απαίηεζε/
(Υπνρξέσ ζε)

(314.000)

(314.000)

1.303
(312.697)

0
(314.000)

Θαηαινγηζκφο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ζηελ θαηάζηαζε πλνιηθψλ εζφδσλ:
01/0131/12/2011
Αλαβαιιόκελνο θόξνο επελδύζεσλ ζε αθίλεηα
Αλαβαιιόκελνο θόξνο πξόβιεςεο απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
έμνδν/(έζνδν)
Έμνδν / (έζνδν) Αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ζηα
Απνηειέζκαηα

01/0131/12/2010
(66.000)

(1.303)

0

(1.303)

(66.000)

5.14. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
31/12/2011
Υπνρξεώζεηο ηζνινγηζκνύ γηα:
Σπληαμηνδνηηθέο παξνρέο
Σηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο:
Σπληαμηνδνηηθέο παξνρέο (πξνβιέςεηο θαη
θαηαβνιέο) έμνδν/(έζνδν)

31/12/2010

7.873

1.825

6.515

468

5.15. Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο
θνξνινγηθνύ
ειέγρνπ
Υπόινηπν ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2010
Καηαινγηζκόο πξόβιεςεο 2011
Μείσζε πξόβιεςεο
Υπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

4.562
0
0
4.562
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5.16. Πξνκεζεπηέο
31/12/2011
1.283.722
5.788
1.289.510

Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο Πιεξσηέεο
Καζαξέο Δκπνξηθέο ππνρξεώ ζεηο

31/12/2010
1.099.965
123.221
1.223.186

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

1.283.722
5.788
1.289.510

1.099.965
123.221
1.223.186

Ζ κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ ιακβάλεη ε Δηαηξεία απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ είλαη 90 εκέξεο. Ζ
Δηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπξφζεζκε πιεξσκή φισλ ησλ
ππνρξεψζεψλ ηεο.
5.17. Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
31/12/2011 31/12/2010
0
0
1.849
281
1.238
1.538
18.401
27.340
21.488
29.159

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

5.18. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
31/12/2011 31/12/2010
3.380
3.355
2.227
2.635
0
9.000
14.041
6.210
19.648
21.200

Αζθαιηζηηθέο Τπνρξεψζεηο
Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο
Έμνδα πεξηόδνπ δεδνπιεπκέλα
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
ύλνιν

Οη εύινγεο αμίεο ησλ ππνρξεώζεσλ
είλαη νη παξαθάησ:
Αζθαιηζηηθέο Τπνρξεψζεηο
Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο
Έμνδα πεξηόδνπ δεδνπιεπκέλα
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
ύλνιν

3.380
2.227
0
14.041
19.648

3.355
2.635
9.000
6.210
21.200

5.19. Κύθινο εξγαζηώλ

Έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ

01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
205.837
219.990
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5.20. Έμνδα αλά θαηεγνξία
Κόζηνο Πσιεζέλησλ

Κόζηνο απνζεκάησλ
Κόζηνο πσιεζέλησλ

01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
186.340
194.475
186.340
194.475

Έμνδα Γηάζεζεο

Ακνηβέο Πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο Τξίησλ
Παξνρέο Τξίησλ
Γεληθά Έμνδα
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Σύλνιν

01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
17.111
11.650
4.981
1.401
1.110
1.393
180
86
9.997
21.163
873
0
34.252
35.693

Έμνδα Γηνίθεζεο

Ακνηβέο Πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο Τξίησλ
Παξνρέο Τξίησλ
Φόξνη Τέιε
Γεληθά Έμνδα
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Σύλνιν

01/0101/0131/12/2011 31/12/2010
45.103
45.327
52.304
59.960
11.012
8.216
11.128
12.159
12.072
9.918
1.800
952
5.643
0
139.060
136.532

5.21. Λνηπά έζνδα - έμνδα
Έζνδα

Έζνδα απφ Δλνίθηα
Ινηπά
ύλνιν

1/1 31/12/2011
78.288
11.555
89.843

1/1 31/12/2010
78.288
11.517
89.805

1/1 31/12/2011
99

1/1 31/12/2010
471

Έμνδα

Ινηπά
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5.22. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα - έμνδα
Φξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα από:
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
57
43

Λνηπνί Πηζησηηθνί Τόθνη
Φξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα από:

1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
119
60

Λνηπά Τξαπεδηθά Έμνδα

5.23. Φόξνο εηζνδήκαηνο

Αλαβαιιόκελνο θόξνο έμνδν/(έζνδν)
Πξόβιεςε θόξνπ αλέιεγθηήο πεξηόδνπ έμνδν
Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
θόξνη
Σύλνιν έμνδν / (έζνδν)

1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
(1.303)
(66.000)
0
440
4.605

16.484

3.302

(49.076)

5.24. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2010 ήηαλ 2 άηνκα.
5.25. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Σπλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε
Έζνδα
Μεηξηθή
Έμνδα
Μεηξηθή

1/1 31/12/2011
30.000

1/1 31/12/2010
30.000

190.044

209.796

Υπόινηπα ζπλδεδεκέλσ λ κεξώ λ
Απαηηήζεηο
31/12/2011
Μεηξηθή
36.258
Υπνρξεώ ζεηο
Μεηξηθή
1.320.061

31/12/2010
7.128
1.130.584

Ακνηβέο θαη ππόινηπα βαζηθώ λ δηεπζπληηθώ λ ζηειερώ λ
1/1 1/1 31/12/2011 31/12/2010
Μηζζνί
35.176
45.021
Ακνηβέο Γ.Σ.
46.714
46.714
Σύλνιν
81.890
91.735
Υπνρξεώζεηο
Απαηηήζεηο

938
4.785

1.040
5.374
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5.26. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
Αζήλα, 23 Καξηίνπ 2012

Η ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
& Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΔΩΡΘ Δ. ΠΑΪΡΗ
Α.Δ.Σ. AH508426

ΘΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΠΑΪΡΗ
Α.Δ.Σ. 297979

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΛΟΓΘΣΗΡΘΟΤ
ΟΦΘΑ ΥΡΘΣΟΠΟΤΛΟΤ
Α.Δ.Σ. ΑΖ001134
ΛΟΓΘΣΡΘΑ Α’ ΣΑΞΕΩ ΑΜΑ 49020
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