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ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ε

Γηα ηελ Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
ε
έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Κχξηνη Μέηνρνη,
Τπνβάιινπκε πξνο έγθξηζή ζαο ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο
γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ 01/01/2010 έσο 31/12/2010. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΠΥA).

1.

εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο
2010

Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ ρξήζε 2010 (1.1.2010-31.12.2010)
είλαη ηα αθφινπζα:
Ζ εηαηξεία άιιαμε ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο κέζσ αληηπξνζψπσλ.
πγθεθξηκέλα, εθάξκνζε ζχζηεκα απεπζείαο πψιεζεο ζε φινπο ηνπο κεγάινπο πειάηεο κε
παλειιήληα εκβέιεηα, ρξεζηκνπνηψληαο πιένλ ηνπο θαηά ηφπνπο αληηπξνζψπνπο ηεο κφλν
σο παξεγγειηνιήπηεο θαη δηαλνκείο. Πξνεγνπκέλσο, νη αληηπξφζσπνη ελεξγνχζαλ σο
αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα πνπινχζαλ νη ίδηνη ζηηο
κεγάιεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ. Χο απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο απηήο, ε εηαηξεία ππέζηε κηα
εθάπαμ κείσζε πσιήζεσλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 2% πεξίπνπ, ιφγσ ηεο επαλαγνξάο ησλ
αδηάζεησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο απνζήθεο ησλ αληηπξνζψπσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε αιιαγή. Με ην λέν ζχζηεκα δηαλνκήο, ε εηαηξεία αζθεί απνηειεζκαηηθφ
θεληξηθφ έιεγρν ησλ πηζηψζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο εθπηψζεσλ θαη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ
ζηνπο κεγάινπο πειάηεο ηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 28% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεψλ ηεο
κέζσ αληηπξνζψπσλ.
Οινθιεξψζεθαλ εληφο ηνπ 2010 επελδχζεηο χςνπο €520ρηι γηα ηελ παξαγσγή θξπγαληάο
θαη €1,4εθ (απφ ηα νπνία, ηα €700ρηι είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ην 2009) γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε
ηεο παξαγσγήο. Οη επελδχζεηο απηέο, εθηφο ηνπ φηη νδήγεζαλ ζε αληηθαηάζηαζε εηζαγσγψλ
κε πξντφληα εγρψξηαο παξαγσγήο, απμάλνπλ ηελ επειημία ηεο εηαηξείαο γηα παξαγσγή λέσλ
πξντφλησλ, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο
ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.

2.

Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ρξήζε 2010 αλήιζε ζε €112.579.992 έλαληη
€116.999.421 ην 2009 ζεκεηψλνληαο κείσζε 3,5%. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θαηά 2%
πεξίπνπ ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο κέζσ αληηπξνζψπσλ πνπ αλαθέξεηαη
παξαπάλσ θαη θαηά 1,5% πεξίπνπ ζε απμεκέλεο εθπηψζεηο ζηηο ηειηθέο ηηκέο πψιεζεο
πξνθεηκέλνπ λα ζσξαθηζζεί ην κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία θαη λα αληηκεησπηζζνχλ
νη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ρσξίο λα επεξεαζζεί ν φγθνο παξαγσγήο ή λα κεησζνχλ
ζέζεηο εξγαζίαο.
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Σα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο 2010 αλήιζαλ ζε €13.082.557
έλαληη €14.092.592 ην 2009, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 7,2% ιφγσ, θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ
πσιήζεσλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο δηαθφξσλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ.
Σα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο ζηε ρξήζε 2010 αλήιζαλ ζε €8.719.543 απφ €9.702.739
ην 2009, ζεκεηψλνληαο κείσζε 10%. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ 2010 έρεη επηβαξπλζεί κε
έθηαθηε θνξνινγηθή εηζθνξά €1,3εθ.έλαληη €706ρηι ην 2009.
Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζην ηέινο ηνπ 2010 ζε € 25.597.922
(πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ κέξνπο ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ €3.690.000),
ζε ζχγθξηζε κε €27.100.702 ην 2009 (κείσζε θαηά 5,5%).
Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζηηο 31/12/2010 αλήιζαλ ζε €64.003.224 ζε ζχγθξηζε κε €
64.348.642 ην 2009(κείσζε θαηά 0,5%).
Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε βαζηθώλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ
ζύγθξηζε κε πξνεγνύκελε ρξήζε

ηεο Δηαηξίαο θαη

2010

2009

Κχθινο Δξγαζηψλ (ζε ρηι €)

112.580

116.999

ii) Κέξδε πξν θφξσλ (ζε ρηι €)

13.083

14.093

iii) Κέξδε κεηά θφξσλ (ζε ρηι €)

8.720

9.703

Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Κχθινο εξγαζηψλ

11,6%

12,0%

ii) Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / Κχθινο εξγαζηψλ

7,7%

8,3%

12,4%

15,1%

0,79

0,92

0,05

0,06

0,45

0,43

2,8

2,5

2,5

2,14

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ:
Α. ΓΔΙΚΣΔ ΔΞΔΛΙΞΗ
i)

Β. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
i)

Γ. ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Καζαξά θέξδε ρξήζεο κεηά θφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα
Γ. ΓΔΙΚΣΔ ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ
i)

Ξέλα θεθάιαηα / Ίδηα Κεθάιαηα

ii) Βξαρππξφζεζκα δάλεηα / Ίδηα Κεθάιαηα
Δ. ΓΔΙΚΣΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ
i) Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία /ζχλνιν ελεξγεηηθνχ
(ξεπζηφηεηα)
ii) Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/ Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
(δείθηεο ξεπζηφηεηαο)
iii) Κπθινθνξνχληα ρσξίο απνζέκαηα
/ Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (άκεζε ξεπζηφηεηα)
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3.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ

Σν θπξηφηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία είλαη ην Μαθξνπξφζεζκν
Οκνινγηαθφ Γάλεην. Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ θαη παξακέλεη λα
κελ αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξία ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο, ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο
αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Ζ
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη θαη εγθξίλεη αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε θάζε ελφο απφ απηνχο
ηνπο θηλδχλνπο, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη πην θάησ.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Ο θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Σν Οκνινγηαθφ Γάλεην ηεο Δηαηξείαο είλαη κε κεηαβιεηφ επηηφθην
Euribor, ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ νπνίνπ ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηα
απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία έρεη πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν απφ αχμεζε ησλ
επηηνθίσλ κε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηξάπεδα γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ επηηνθίνπ
Euribor 6 κελψλ (cap) 4%.
Κίλδπλνο ηηκώλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ εθηίζεηαη ζε
ζεκαληηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν απφ κεηαβνιέο ινηπψλ λνκηζκάησλ έλαληη ηνπ Δπξψ. Σα
ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, αξα
δελ εθζέηνπλ ηελ εηαηξεία ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αληαλαθιάηαη απφ ην χςνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ. Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε κέξε πνπ ηθαλνπνηνχλ
πςειά πηζηνιεπηηθά θξηηήξηα. Όπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν ιακβάλνληαη πξφζζεηεο εμαζθαιίζεηο
γηα ηηο παξερφκελεο πηζηψζεηο. Ζ εηαηξεία έρεη αζθαιίζεη ηηο πηζηψζεηο ηεο ζε γλσζηή
αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί θαηά ην δπλαηφλ απφ ηπρφλ επηζθάιεηεο
ζην ζεκεξηλφ αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη εθεδξηθψλ ηξαπεδηθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ.
Εύινγε Αμία
Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν ηζνινγηζκφ γηα ηα δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο θαη
ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο εχινγεο αμίεο ηνπο ιφγσ ηεο
βξαρππξφζεζκεο ιήμεο ηνπο.
Κίλδπλνο Κεθαιαίνπ (Μόριεπζε)
Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα
ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ζην κέιινλ, γηα λα είλαη ζε
ζέζε λα πξνζθέξεη απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο θαη νθέιε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη
λα δηαηεξήζεη κία θαηάιιειε θεθαιαηαθή δνκή γηα λα κεηψζεη ην θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ.
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4.

ηνηρεία θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε
ρξήζε 2011

Ζ εηαηξεία πξνβιέπεη φηη θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ζα δηαηεξήζεη ηθαλνπνηεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε απηά ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο. Ζ Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξείαο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηελ πνξεία ηεο αγνξάο, δεδνκέλεο ηεο ξεπζηφηεηαο
θαη αζηάζεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ Γηνίθεζε
επηθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο αθελφο ζηα κεξίδηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο πνπ πηζαλφλ λα
πξνθχςνπλ απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο αγνξάο θαη αθεηέξνπ ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ εμφδσλ.

5.

Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα

Απφ ηελ ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο 31/12/2010 κέρξη ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο
εθζέζεσο, δελ ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζνχλ εδψ.

Σαχξνο, 11 Μαΐνπ 2011

.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
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MonDay Papakyriacou DFK
MONDAY ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟΤ
ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΔ
Λ.Κεθηζίαο 340
154 51 Νέν Φπρηθφ
Αζήλα
www.dfk.com
e-mail base@monday.gr
Σει + 30 210 67 21 622
Φαμ + 30 210 67 47 896

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΠΙΚΟΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ Δ.Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΠΙΚΟΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΩΝ
ΓΙΑΣΡΟΦΗ Δ.Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. (ε Δηαηξεία), πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε
εο
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη ηελ
πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο 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. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ
θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ
εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε
ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία
απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα
άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Ν. Φπρηθφ 23 Μαΐνπ 2011
Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

Κσλζηαληίλα Γ. Καςάιε
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 16021

MonDay Π Α Π Α Κ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Τ
ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΑΕ
Λ. Κεθηζίαο 340, 154 51 Νέν Φπρηθφ
Α. Μ . . Ο . Ε . Λ. 1 1 2
Αλεμάξηεην κέινο ηεο DFK International
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Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
(ΓΠΥΑ)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ζηηο 11 Μαΐνπ 2011, ελέθξηλε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, θαη απηέο έρνπλ δεµνζηεπζεί µε ηελ
αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.papadopoulou.gr
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ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010
Πεξηερόκελα

ειίδα
εο

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

9
ε

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ε

Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ε

Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ε

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

10
11
12
13

εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

14

2. χλνςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ

15

3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ

25

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο

28

5. Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ

29
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Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.
εο
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
Πνζά ζε Επξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά

31/12/2010

31/12/2009

εκ.
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψµαηα πάγηα ζηνηρεία

5.1

37.866.341

37.869.891

Αχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

5.2

48.104.351

48.090.564

Τπεξαμία

5.3

2.061.981

2.061.981

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο

5.4

60.000

60.000

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ

98.841

98.841

88.191.514

88.181.277

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέµαηα
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

5.5

7.272.052

9.605.464

5.6

27.640.888

28.587.306

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

5.7

5.517.842

6.162.419

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα

5.8

31.063.241

23.213.365

71.494.023

67.568.554

159.685.537

155.749.831

10.500.000

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ θαη ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Ίδηα θεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην

5.9

10.500.000

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην

5.9

1.828.903

1.828.903

57.755.488

51.971.584

70.084.391

64.300.487

Λνηπά απνζεµαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λένλ

5.10

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
Μαθξνπξόζεζµεο ππνρξεώζεηο
Οκνινγηαθφ ∆άλεην

5.11

51.660.000

55.350.000

Δπηρνξεγήζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ
απφ ηελ ππεξεζία
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

5.12

4.383.719

4.699.435

5.13

3.665.528

3.084.985

5.14

ύλνιν καθξνπξόζεζµσλ ππνρξεώζεσλ

4.293.977

1.214.222

64.003.224

64.348.642

Βξαρππξόζεζµεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

5.15

17.402.184

18.487.075

Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη δεδνπιεπκέλα έμνδα

5.16

3.222.479

4.216.737

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη

5.17

1.283.259

706.890

Βξαρππξφζεζκν κέξνο νκνινγηαθνχ δαλείνπ

5.11

3.690.000

3.690.000

25.597.922

27.100.702

89.601.146

91.449.344

159.685.537

155.749.831

ύλνιν βξαρππξόζεζµσλ ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ θαη ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.
εο
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
Πνζά ζε Επξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

εκ.
Κχθινο Δξγαζηψλ
Κφζηνο Πσιήζεσλ

5.18
5.22

Μηθηό Κέξδνο
Άιια έζνδα εθκεηαιιέπζεσο
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έζνδα / (έμνδα) (θαζαξά)

5.19
5.22
5.22
5.20

Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο
Έζνδα απφ ηφθνπο
Λνηπά ρξεµαηννηθνλνµηθά έζνδα
Υξεµαηννηθνλνµηθά έμνδα

5.21
5.21
5.21

Κέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήµαηνο

5.23

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ κεηά θόξσλ

112.579.992
(54.848.366)

116.999.421
(56.591.586)

57.731.626

60.407.835

601.317
(37.181.395)
(7.786.413)
86.642

738.696
(37.898.156)
(7.321.874)
(189.211)

13.451.777

15.737.290

816.647
0
(1.185.867)

386.201
2.487
(2.033.386)

13.082.557

14.092.592

(4.363.014)

(4.389.853)

8.719.543

9.702.739

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.
εο
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ
Πνζά ζε Επξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

8.719.543

9.702.739

0

(2.217.270)

8.719.543

7.485.469

εκ.

Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ κεηά θόξσλ

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

5.14

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.
εο
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Πνζά ζε Επξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Τπόινηπα θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009

10.500.000

Λνηπά
απνζεκαηηθά θαη
Γηαθνξά ππέξ ην Απνηειέζκαηα
άξηην
εηο λένλ

1.828.903

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα

ύλνιν Ιδίσλ
Κεθαιαίσλ

44.486.115

56.815.018

7.485.469

7.485.469

Τπόινηπα θαηά ηελ 31 ∆εθεµβξίνπ 2009

10.500.000

1.828.903

51.971.584

64.300.487

Τπόινηπα θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010

10.500.000

1.828.903

51.971.584

64.300.487

(2.935.639)

(2.935.639)

8.719.543

8.719.543

57.755.488

70.084.391

Γηαλνµή εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
Τπόινηπα θαηά ηελ 31 ∆εθεµβξίνπ 2010

10.500.000

1.828.903

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.
εο
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ
Πνζά ζε Επξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

13.082.557

14.092.592

3.639.448

3.405.028

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
(Κέξδε)/δεκηά απφ πψιεζε/δηαγξαθή παγίσλ
Απφζβεζε επηρνξεγήζεσλ
Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ

(1.295)

26.821

(315.716)

(315.716)

797.469

309.552

Έζνδα απφ επελδχζεηο

(816.647)

(388.688)

Υξεσζηηθνί ηνθνί θαη ζπλαθή έμνδα

1.185.867

2.049.106

Μείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ

2.333.412

(1.817.975)

Μείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ

1.590.995

1.426.754

(2.079.149)

666.887

(1.185.867)

(2.049.106)

Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο ζε πξνζσπηθφ

(216.926)

(418.991)

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο

(706.890)

(278.700)

17.307.258

16.707.564

(3.687.590)

(4.780.867)

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ε πνπ
ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(Μείσζε) / Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

Σύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ίδξπζε ζπγαηξηθήο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

39.200

11.252

0

1.506.715

816.647

388.688

(2.831.743)

(2.874.212)

Μείσζε ππνρξεψζεσλ θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ

(3.690.000)

(2.460.000)

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

(2.935.639)

0

Σύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοοικονομικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)

(6.625.639)

(2.460.000)

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

7.849.876

11.373.352

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο

23.213.365

11.840.013

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

31.063.241

23.213.365

Δίζπξαμε επηρνξεγήζεσλ
Έζνδα απφ επελδχζεηο εηζπξαρζέληα

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

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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1.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Ζ Βηνκεραλία Μπηζθόησλ θαη Δηδώλ Γηαηξνθήο Δ. Ι. Παπαδόπνπινο Α.Δ. (εθ’ εμήο ε
Δηαηξεία) κε ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ζπζηάζεθε ην 1971 θαη είλαη κία
βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή εηαηξεία ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία
κπηζθφησλ θαη εηδψλ δηαηξνθήο.
ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε θ. Ησάλλα Παπαδνπνχινπ ζπκκεηείρε άκεζα ζην κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά 100%.
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο.
Λεηηνπξγνχλ ηέζζεξα εξγνζηάζηα ηεο Δηαηξείαο ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ Σαχξν,
Θεζζαινλίθε, Βφιν θαη Οηλφθπηα θαη έλα θέληξν δηαλνκήο ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο.
Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 είρε σο
εμήο:
Ησάλλα Παπαδνπνχινπ, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλνπζα χκβνπινο
Κσλζηαληίλνο Υ. Αξγπξφπνπινο, Μέινο
Δπάγγεινο Υ. Αξγπξφπνπινο-Παπαδφπνπινο, Μέινο
Αλδξέαο-Θσκάο Η. Αθάβαινο, Μέινο
Αιέμαλδξνο . Μεηαιιελφο, Μέινο
Αηθαηεξίλε Καξαηδά, Μέινο
Αηθαηεξίλε Γ. αξηδάθε, Μεινο
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη θνηλέο αλψλπκεο, νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη (20) επξψ εθάζηε
θαη δελ είλαη εηζεγκελεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
ε

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010
αλεξρφηαλ ζε 946 άηνκα. (2009: 961 άηνκα).

14

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α. Δ.
εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31

εο

Γεθεκβξίνπ 2010

Πνζά ζε Επξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά

2.
2.1

ύλνςε ζεµαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ
Βάζε ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Ζ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, ε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ, ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαη νη ζεκεηψζεηο (εθεμήο νη Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο) κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαιχπηνπλ ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ
2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη είλαη νη αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάxζεθαλ γηα ηξίηε ρξήζε απφ ηελ Δηαηξεία
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο [εθεμήο ΓΠΥΑ] κεηά απφ
ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 134 §2 ηνπ ΚΝ 2190/1920 γηα ηελ πξναηξεηηθή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ απηψλ γηα
ηνπιάρηζηνλ πέληε ζπλερείο ρξήζεηο.
Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ηα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία (γήπεδα, θηίξηα, κεραλήκαηα, κεραλνινγηθφο
εμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά κέζα θαη έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο) ηα νπνία θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ, (1 Ηαλνπαξίνπ 2007) απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία
ηνπο θαη απηή ε εχινγε αμία ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηεθκαξηφ θφζηνο θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα
εκεξνκελία. Δπίζεο, νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο
ζπλερνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern), ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ
εζφδσλ θαη εμφδσλ [accruals basis] θαη ηελ αξρή απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ
εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο κε
εμαίξεζε ηα λέα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 2.2
(α), ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2010 ή κεηαγελέζηεξα θαη ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ δελ δηαθνξνπνηεί νπζησδψο
ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο.
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεκκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί
απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ηνλ ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο
επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ
γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ
πεξίνδν αλαθνξάο.
Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη
εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα, ζε πηνζέηεζε παξαδνρψλ θαη ζε
ππνθεηκεληθέο θξίζεηο νη νπνίεο, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, θξίλνληαη απφ ηελ Γηνίθεζε
ινγηθέο.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο επαλεθηηκψληαη γηα λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη νη
επηπηψζεηο απφ ηπρφλ αιιαγέο ηνπο αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηνλ
ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη είλαη πεξίπινθεο ή νη
ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο αλαθέξνληαη ζηελ εκείσζε 4.
Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ.

15

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α. Δ.
εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31

εο

Γεθεκβξίνπ 2010

Πνζά ζε Επξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά

2.2

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο

Έρνπλ εθδνζεί λέα ινγηζηηθά πξφηππα θαη δηεξκελείεο θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ
πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε
ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη
παξαθάησ.
(α) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ θαη λέσλ δηεξκελεηώλ έρνπλ
εθαξκνγή από ηελ ινγηζηηθή ρξήζε πνπ αξρίδεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2010.
Τποποποίηζη ΔΛΠ 39 “Φπημαηοοικονομικά μέζα: Αναγνώπιζη και Επιμέηπηζη” –
Ανηιζηαθμιζμένα ζηοισεία πος εμπίπηοςν ζηο πεδίο εθαπμογήρ ηηρ λογιζηικήρ
ε
ανηιζηάθμιζηρ (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ινπιίνπ 2009)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη,
ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο
θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο
αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο.
Αναθεωπημένο ΔΠΦΑ 3 “Σςνενώζειρ Επισειπήζεων” και Τποποποιημένο ΔΛΠ 27
“Ενοποιημένερ και Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ” (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
ε
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009)
Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε
επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ
εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε
κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηκήκαηνο (“contingent
consideration”) ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ
νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή
ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκηέο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ειέγρνπ
ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ εθαξκφδνληαη κεηαγελέζηεξα απφ ηελ
εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε
κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο.
Τποποποιήζειρ ΔΠΦΑ 2 “Παποσέρ πος εξαπηώνηαι από ηην αξία ηων μεηοσών”
ε
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ
2010)
θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη
δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ
ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα
εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ
επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Τποποποιήζειρ
ΔΠΥΑ
1
“Πξώηε
εθαξκνγή
ησλ
δηεζλώλ
Πξνηύπσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο” - Πξόζζεηεο απαιιαγέο (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο
ε
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ αλαθνξηθά
κε ηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη
κηζζψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
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2.2

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο (ζπλέρεηα)

Διεπμηνεία 15 “Σςμθωνίερ για ηην καηαζκεςή ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ” (εθαξκόδεηαη γηα ηηο
ε
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010)
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο
πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν
ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18 (δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 11. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν
πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Διεπμηνεία 16 “Ανηιζηαθμίζειρ μιαρ καθαπήρ επένδςζηρ ζε εκμεηάλλεςζη ζηο
ε
εξωηεπικό” (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ινπιίνπ 2009)
Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ
λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζή ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη
πιεξνί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεία
παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα
θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα
ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη
εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Διεπμηνεία 17 “Διανομή μη σπημαηικών ζηοισείων ενεπγηηικού ζηοςρ μεηόσοςρ”
ε
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009)
Ζ Γηεξκελεία απηή έρεη εθαξκνγή ζηηο πεξηπηψζεηο είηε δηαλνκήο ζηνπο κεηφρνπο κηαο
νληφηεηαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κε ρξεκαηηθψλ, φπσο παγίσλ, ζπκκεηνρψλ ή πνζνζηψλ
ηδηνθηεζίαο ζε άιιεο νληφηεηεο, είηε δηαλνκήο ζηνπο κεηφρνπο κε δπλαηφηεηα επηινγήο
ρξεκαηηθψλ ή κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ Γηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Διεπμηνεία 18 “Μεηαβιβάζειρ πεπιοςζιακών ζηοισείων από πελάηερ” (εθαξκόδεηαη γηα
ε
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2009)
Ζ Γηεξκελεία απηή αθνξά ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ παξαρσξνχληαη
ζε νληφηεηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ πειάηεο ηεο ή ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ
ιακβάλνληαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απφ πειάηεο ηεο νληφηεηαο κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ή ηελ
απφθηεζε απφ ηελ νληφηεηα παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη θαηφπηλ ηελ ζχλδεζε ησλ
πειαηψλ ηεο ζε δίθηπν θαη ηε ζπλερή παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε απηνχο. Ζ
Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Εηήζιερ βεληιώζειρ 2009 από ηο Σςμβούλιο Διεθνών Λογιζηικών Πποηύπων
Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ην 2009 έθαλε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε
πξφηππα πνπ ηζρχνπλ σο ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο
απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
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(β) Σα παξαθάησ λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ θαη λέσλ
δηεξκελεηώλ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ
αξρίδεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία.
Τποποποίηζη ΔΛΠ 32 “Φπημαηοοικονομικά Μέζα: Παποςζίαζη” - Ταξινόμηζη
Εκδόζεων Δικαιωμάηων ζε Μεηοσέρ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
ε
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010)
Ζ ηξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΛΠ 32 κε
ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ
σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΔΠΦΑ 9 “Φπημαηοοικονομικά Μέζα” (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ αληηθαηάζηαζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 39.
ν
ν
Σα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 1 ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 2 ζηάδην:
ν
Μεζνδνινγία απνκείσζεο 3 ζηάδην: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. χκθσλα κε ην πξφηππν
απηφ φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία
πιένλ ζπγθεθξηκέλσλ εμφδσλ ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ
εχινγε αμία βάζεη: α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαη β) ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Σν πξφηππν απηφ απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο,
εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη. Όιεο νη
επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ζ
δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα
θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ
θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Σν παξφλ πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 αμηνινγείηαη θαη δελ
αλακέλεηαη λα ππάξρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Αναθεωπημένο ΓΛΠ 24 “ Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ” (εθαξκόδεηαη γηα
ε
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011)
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηελ έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη κείσζε
ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε. Ζ εθαξκνγή ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Τποποποίηζη ΔΠΦΑ 1 “Ππώηη εθαπμογή ηων ΔΠΦΑ ” - γνωζηοποιήζειρ για
σπημαηοοικονομικά μέζα (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2010)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα
πξψηε θνξά λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ
απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΥΑ 7. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο ε Δηαηξεία έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ.
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Τποποποίηζη ΔΛΠ 12 “Φόποι ειζοδήμαηορ” (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012)
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εηζάγεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ
επελδπηηθά αθίλεηα ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ε αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε
ηα φζα νξίδεη ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ
Δηαηξεία.
Τποποποίηζη ΔΠΦΑ 7 “Φπημαηοοικονομικά Μέζα: Γνωζηοποιήζειρ” (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2011)
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξηπηψζεηο κεηαθνξψλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηελ
Δηαηξεία.
Τποποποίηζη Διεπμηνείαρ 14 “Πεπιπηώζειρ πποπληπωμών όηαν ςπάπσοςν
ςποσπεώζειρ ελάσιζηων ειζθοπών” (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011)
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έγηλε πξνθείκελνπ κηα νληφηεηα λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν ηνπ
ελεξγεηηθνχ πνπ πξνθχπηεη απφ εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ δηελεξγεί πξνο έλα
πξφγξακκα παξνρψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε
απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
Διεπμηνεία 19 “Εξόθληζη Φπημαηοοικονομικών Υποσπεώζεων μέζω Σςμμεηοσικών
ε
Τίηλων” (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ
2010)
Ζ Γηεξκελεία εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη φξνη
κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο
απνηέιεζκα ε νληφηεηα εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν
ή κέξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Ζ Γηεξκελεία 19 αθνξά κφλν ηε ινγηζηηθή ηνπ
νθεηιέηε ζε ηέηνηεο αληαιιαγέο. Γελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ν πηζησηήο είλαη επίζεο άκεζνο ή
έκκεζνο κέηνρνο θαη ελεξγεί ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ή φηαλ ν πηζησηήο θαη ε νληφηεηα
ειέγρνληαη απφ ην ίδην κέξνο ή κέξε πξηλ θαη κεηά ηελ ζπλαιιαγή θαη ε νπζία ηεο ζπλαιιαγήο
πεξηιακβάλεη δηαλνκή θεθαιαίνπ απφ ή πξνο ηελ νληφηεηα. Υξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο πνπ εμνθινχληαη κέζσ έθδνζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζχκθσλα κε ηνπο
αξρηθνχο φξνπο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο είλαη επίζεο εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο
ηεο Γηεξκελείαο. Ζ Γηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Δηαηξείαο.
Εηήζιερ βεληιώζειρ 2010 από ηο Σςμβούλιο Διεθνών Λογιζηικών Πποηύπων
Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ην 2010 έθαλε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε
πξφηππα πνπ ηζρχνπλ σο ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ. Οη εκεξνκελίεο
εθαξκνγήο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δηαθέξνπλ θαηά πξφηππν θαη νη πεξηζζφηεξεο
ηζρχνπλ γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ Δηαηξεία δελ
αλακέλεη νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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Ζ Δηαηξεία έρεη επηιέμεη ηελ κε παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ιφγσ
ηνπ φηη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«Διιεληθά Σξφθηκα ΑΔ» δελ είλαη ζεκαληηθά (βιέπε Σεκείσζε 5.4) θαη ηδηαίηεξα αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε νη ελδνεηαηξηθέο απαινηθέο ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ.

2.4

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

Οη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηπρφλ
ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο.

2.5

πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ θαη Τπεξαμία

Οη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο εμαγνξάο. Με βάζε απηή ηε
κέζνδν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδερφκελσλ
ππνρξεψζεσλ) ινγίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. Ζ ππεξαμία
αληηπξνζσπεχεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ κεκνλσκέλα θαη λα θαηαρσξηζηνχλ μερσξηζηά θαη
απνηηκάηαη αξρηθά ζην θφζηνο πνπ είλαη ην ππεξβάιινλ ηνπ θφζηνπο ηεο εμαγνξάο πάλσ απφ
ην δηθαίσκα ηνπ απνθηψληνο ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ
έρνπλ θαηαρσξεζεί. ηε ζπλέρεηα ε ππεξαμία απνηηκάηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ηπρφλ
ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. Ζ ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη αιιά ππφθεηηαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο ζε εηήζηα βάζε.

2.6

Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα

Δπηρεηξεζηαθφο ηνκέαο είλαη θάζε δηαθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηδηάδνληα
ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο
πνπ ζπλεπάγεηαη. Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη παξαθνινπζεί ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζε έλαλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα, ζπγθεθξηκέλα δε απηφλ ησλ ηξνθίκσλ
(κπηζθφηα, δαραξνεηδή θαη θξπγαληέο), ν νπνίνο είλαη θαη ν κνλαδηθφο ηνκέαο πιεξνθφξεζεο.

2.7

Νόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο

Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. Οη ζπλαιιαγέο ζε άιια
λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ ζχκθσλα κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ήηαλ ζε
ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ
πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε άιια λνκίζκαηα πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο
ηξέρνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα αιιά θαη απφ ηελ απνηίκεζε ηέινπο ρξήζεσο λνκηζκαηηθψλ
ζηνηρείσλ ζε μέλα λνκίζκαηα, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
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2.8

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο (ηεθκαξηφ θφζηνο
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 1) κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ πξνβιέςεηο
απνκείσζεο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εκείσζε 5.1, ε Δηαηξεία ην 2007 πξνέβε ζηελ
απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ, κεραλεκάησλ θαη κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη νη εχινγεο αμίεο
απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηεθκαξηφ θφζηνο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο (1 Ηαλνπαξίνπ
2007) ζηα ΓΠΥΑ. Ζ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε πηζηψζεθε ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ.
Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ
εθφζνλ απηέο επηκεθχλνπλ ηελ σθέιηκε δσή, απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα ή
κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ
δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ή ηελ απφζπξζή ηνπο ή φηαλ δελ αλακέλνληαη πεξαηηέξσ
νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε δηαγξαθή ελφο παγίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ
νπνία δηαγξάθεηαη ην ελ ιφγσ πάγην. Σα γήπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ
άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψµαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ κε
ζπληειεζηέο νη νπνίνη αληαλαθινχλ ηηο σθέιηκεο δηάξθεηεο δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ.
Ζ σθέιηκε δσή γηα θάζε θαηεγνξία παγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε εμήο:
Καηεγνξία
Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο
πζθεπαζηηθέο κεραλεο
Λνηπά κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο
Μεηαθνξηθά κέζα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

Χθέιηκε Εσή
απφ 30 έσο 50 έηε
απφ 15 έσο 20 έηε
απφ 20 έσο 25 έηε
απφ 12 έσο 15 έηε
απφ 5 έσο 10 έηε

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε
επαλεμέηαζε ζε θάζε ηζνινγηζκφ. ε πεξίπησζε πνπ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ
παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε απνκείσζε θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν
ζηα απνηειέζκαηα. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θεθαιαηνπνηνχληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο. Όια ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο.

2.9

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εθηόο ππεξαμίαο)

Σα αχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ ην εκπνξηθφ ζήκα, δίθηπν πσιήζεσλ
αληηπξνζψπσλ θαη ινγηζκηθφ. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη μερσξηζηά,
αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο. ε ζπλέλσζε/εμαγνξά επηρεηξήζεσλ ηα άπια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθηεζεο. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην
θφζηνο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. Ζ αμία
ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, απνζβέλεηαη ζηελ
πεξίνδν ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο. Ζ ινγηζηηθή
αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλεηαη. Ζ
σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη
νπνηεζδήπνηε ηπρφλ αλακνξθψζεηο εθαξκφδνληαη κειινληηθά. Δθηηκάηαη φηη ε σθέιηκε δσή
ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ είλαη απεξηφξηζηε θαη ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ φιε δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο. Σν ινγηζκηθφ εθηηκάηαη φηη έρεη
σθέιηκε δσή επηά εηψλ. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα απνκείσζε εηεζίσο.
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2.10

Κόζηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Πξντόλησλ

Σα έμνδα έξεπλαο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Σα έμνδα
αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη θαηαρσξνχληαη
ζηα έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ.

2.11

Απνµείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

ε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Δηαηξεία εμεηάδεη ηελ αμία
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ πθίζηαηαη πεξίπησζε λα
κπνξεί ε ινγηζηηθή αμία λα µελ είλαη αλαθηήζηκε. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ
θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ
κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο (ηηκή πψιεζεο κεησκέλε θαηά ηα έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο
αμίαο ρξήζεο (φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο).
Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία
ηνπ, ηφηε δηελεξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε γηα απνκείσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο.

2.12

Απνζέκαηα

Σα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα, απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηνπ
θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σα απφ ηδηνπαξαγσγή
πξνεξρφκελα απνζέκαηα, απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ θαη
εκηηειψλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ψζηε λα βξεζνχλ
ζην ηξέρνλ ζεκείν ελαπφζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο θαη απνηειείηαη απφ πξψηεο χιεο,
εξγαηηθά, γεληθά βηνκεραληθά έμνδα (ρσξίο λα πεξηιακβάλεη θφζηε δαλεηζκνχ) θαη θφζηνο
ζπζθεπαζίαο. Σν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε
εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ κείνλ ηα εθηηκψκελα αλαγθαία θφζηε γηα ηελ
πψιεζή ηνπο.

2.13

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Οη βξαρππξφζεζκνη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, κεηά
απφ πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ κε εηζπξαθηέα ππφινηπα ελψ νη καθξνπξφζεζκνη ινγαξηαζκνί
απαηηήζεσλ απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ φιεο νη θαζπζηεξεκέλεο ή επηζθαιείο απαηηήζεηο
εθηηκψληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ή κε πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο.
Σν ππφινηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πξνζαξκφδεηαη
θαηάιιεια ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ ψζηε λα αληαλαθιά ηνπο
πηζαλνινγνχκελνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. Κάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη
ζηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Απνηειεί πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο λα κε
δηαγξάθεηαη θακία απαίηεζε κέρξη λα εμαληιεζνχλ φιεο νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ
είζπξαμή ηεο.

2.14

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο
φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο (πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο).
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2.15

Μεηνρηθό θεθάιαην

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Άκεζα έμνδα γηα ηελ
έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε κείσζε
ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ
απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ
απνθηάηαη.

2.16

Γάλεηα

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα µε ηα ηπρφλ ζεκαληηθά
άκεζα θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ ∆ηνίθεζε πηζηεχεη φηη ηα
επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε µε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα ηζνδπλακνχλ µε ηα ηξέρνληα
εχινγα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη, ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε
πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο.

2.17

Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ)

Ζ ππνρξέσζε ηεο θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ, πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε
ηελ εθάζηνηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηε ρξήζε ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη ηα θέξδε. χκθσλα κε ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ δίθαην ηα θέξδε ησλ
αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 24%.
Σν έμνδν γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη
βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηε θνξνινγηθή ηεο δήισζε θαη
ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή θφξνπ 24%.

2.18

Αλαβαιιόκελνο θόξνο

Αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο
βάζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο. Οη
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα
αλαγλσξηζζεί θνξνινγηθά ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν φηαλ πηζαλνινγνχληαη
κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε, απφ ηα νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθπέζνπλ νη
αληίζηνηρεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξίδεηαη είηε
ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ είηε απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε αλ αθνξά ζηνηρεία πνπ
έρνπλ αλαγλσξηζζεί απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη έρνπλ
ππνινγηζζεί βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο πιήξνπο ππνρξέσζεο (liability method) γηα ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ηνπο.

2.19

Κόζηε Γαλεηζκνύ

Σα θφζηε δαλεηζκνχ
πξαγκαηνπνηνχληαη.

αλαγλσξίδνληαη

σο

23
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2.20

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό

Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο είλαη θπξίσο αζθαιηζκέλν γηα ηελ θχξηα ζχληαμε ζην Ίδξπκα
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Οη ζρεηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο
ακνηβέο πξνζσπηθνχ. Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε
είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Οη απνδεκηψζεηο πνπ
θαηαβάιιεη ε εηαηξεία ζηνπο απνιπφκελνπο ή ζπληαμηνδνηνχκελνπο ππαιιήινπο είλαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112/1920. Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ππνινγίδνληαη αλαινγηζηηθά θαη αλαγλσξίδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία
Ηζνινγηζκνχ. Φνξνινγηθά, ε ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλαγλσξίδεηαη
πξνο έθπησζε κε ηελ θαηαβνιή.

2.21

Δπηρνξεγήζεηο

Οη επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα έζνδα, κε βάζε
ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε (απνζβέζεηο ή έμνδα)
ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ (ελζψκαηα πάγηα ή έμνδα). Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (ελζψκαηα πάγηα) πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο.

2.22

Πξνβιέςεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο

Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα ππνρξεψζεηο θαη θηλδχλνπο φηαλ ζπληξέρνπλ νη
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
ππάξρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ
γεγνλφησλ,
ζεσξείηαη πηζαλή ε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο,
θαη
είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζζεί κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο.
Μειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ νπνία έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε, ιακβάλνληαη ππφςε
κφλν φηαλ ππάξρνπλ επαξθείο αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη ζα ζπκβνχλ.

2.23

Αλαγλώξηζε εζόδσλ

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζα
εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αμηφπηζηα. Ζ
αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
Πσιήζεηο αγαζώλ
Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηζηξνθψλ, εθπηψζεσλ,
θηλήηξσλ πσιήζεσλ θαη ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο «ΦΠΑ»,
αλαγλσξίδνληαη φηαλ κεηαθέξνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ. Οη πσιήζεηο γίλνληαη είηε κεηξεηνίο, είηε επί
πηζηψζεη.
Παξνρή ππεξεζηώλ
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξνχλ νη ππεξεζίεο.
Έζνδα από ηόθνπο
Σα έζνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ ινγηζηηθή αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ.
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2.24

Κέξδε Αλά Μεηνρή

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ΚΑΜ) ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν
ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο.

2.25

Γηαλνκή κεξηζκάησλ

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ
νπνία απηά εγθξίλνληαη απφ ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο
Δηαηξείαο.

3.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ

Σν θπξηφηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία είλαη ην καθξνπξφζεζκν
δάλεην. Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί επίζεο δηάθνξα άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, φπσο
εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηηο
εξγαζίεο ηεο. Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ θαη παξακέλεη λα κελ
αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξία ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη θαη
εγθξίλεη αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε θαζελφο απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη
πην θάησ.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Ο θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Σν ζχλνιν ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη κε
κεηαβιεηφ επηηφθην. Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί, ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ
επηηνθίσλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ ζέζεσλ γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ
πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.
ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ θαηά +1% ή -1% νη επηδξάζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη
ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ζα επηβαξπλζνχλ ε απμεζνχλ θαηά € 185.000 αληηζηνίρσο.
Κίλδπλνο ηηκώλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη Δπξσδψλε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο
ινηπψλ λνκηζκάησλ έλαληη ηνπ Δπξψ.
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3.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ (ζπλέρεηα)
Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αληαλαθιάηαη απφ ην χςνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ. Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε κέξε πνπ ηθαλνπνηνχλ
πςειά πηζηνιεπηηθά θξηηήξηα. Όπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν ιακβάλνληαη πξφζζεηεο εμαζθαιίζεηο
γηα ηεο παξερφκελεο πηζηψζεηο.
ε

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 αλαιχεηαη σο
εμήο:

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

31/12/2010

31/12/2009

27.640.888
5.517.842
31.063.241

28.587.306
6.162.419
23.213.365
ε

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε πξνβιέςεηο απνκείσζεο απαηηήζεσλ. Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη
2009 ην ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ (πξν πξνβιέςεσλ) ήηαλ €
36.865.541 θαη € 38.498.594 αληίζηνηρα θαη νη πξνβιέςεηο ήηαλ € 3.706.811 θαη € 3.748.869
αληίζηνηρα ήηνη πνζνζηφ 10,0% θαη 9,7% ηα νπνία ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί
ηθαλνπνηεηηθά.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη αρξεζηκνπνίεησλ ηξαπεδηθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ.
ε

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ:

Γαλεηζκφο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

3.690.000

51.660.000

-

21.907.922

ύλνιν
55.350.000
21.907.922
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3.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ (ζπλέρεηα)
Κίλδπλνο Κεθαιαίνπ (Μόριεπζε)

Ζ Δηαηξεία ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε κηαο πγηνχο ζρέζεσο ηδίσλ πξνο μέλσλ θεθαιαίσλ ψζηε
λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη απφηνκεο κεηαβνιήο ζηε θεξδνθνξία σο απνηέιεζκα κφριεπζεο
θεθαιαίσλ.
Σα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο ηα ίδηα θεθάιαηα ζπλ ηνλ θαζαξφ
δαλεηζκφ.
31/12/2010

31/12/2009

55.350.000
(31.063.241)
24.286.759

59.040.000
(23.213.365)
35.826.635

Ίδηα θεθάιαηα

70.084.391

64.300.487

πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα
πληειεζηήο κόριεπζεο

94.371.150
25,74%

100.127.122
35,80%

χλνιν Γαλείσλ
Μείνλ: Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Καζαξόο δαλεηζκόο

ε

Παξαηεξείηαη φηη ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 έρεη βειηησζεί ζε ζρέζε
κε ην 2009.
Εύινγε Αμία
Γελ πθίζηαηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ εχινγσλ αμηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ.
Οη ινγηζηηθέο αμίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν ηζνινγηζκφ γηα ηα δηαζέζηκα, ηηο
εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο,
είλαη ζρεδφλ ίδηεο κε ηηο αληίζηνηρεο εχινγεο αμίεο ηνπο ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο ιήμεο
ηνπο.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ δαλείσλ είλαη ίδηα κε ηελ εχινγε αμία επεηδή ηα δάλεηα απηά είλαη ζε
ηνπηθφ λφκηζκα θαη είλαη έληνθα κε θπκαηλφκελν επηηφθην.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο:
31/12/2010

31/12/2009

Κπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο

27.640.888
5.517.842

28.587.306
6.162.419

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

31.063.241

23.213.365

17.402.184

18.487.075

3.222.479

4.923.627

3.690.000

3.690.000

51.660.000

55.350.000

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξνχκελεο ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξνχκελεο ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο
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4.

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο

Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη είλαη πεξίπινθεο,
ή φπνπ νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία
είλαη νη εμήο:
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη Υπεξαμία
Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί έιεγρν ηπρφλ απνκείσζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο
ππεξαμίαο ζε εηήζηα βάζε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο απνκείσζεο γίλεηαη
πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο ελ ιφγσ
πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο απαηηεί λα γίλεη εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ
ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν επηηφθην
πξνεμφθιεζεο, κε βάζε ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ
ξνψλ. Οη πξαγκαηηθέο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαζψο θαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο
κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί.
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα. εκαληηθέο εθηηκήζεηο απαηηνχληαη
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο. Οη ππνρξεψζεηο γηα
αλακελφκελνπο θφξνπο απφ θνξνινγηθφ έιεγρν, αλαγλσξίδνληαη βάζε εθηηκήζεσλ θαη
παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ειέγρνπο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. Ο ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο
ηπρφλ πξφζζεηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο αιιά εθηηκάηαη φηη ζα είλαη αζήκαληνο γηα ηα κεγέζε
ηεο εηαηξείαο.
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ηαθηηθά ζε επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο
επηζθαιείο απαηηήζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ γλψκε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δηαηξείαο.
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5.
5.1

Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Δλζώκαηα Πάγηα ζηνηρεία

Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:

Γήπεδα

Κηήξηα θαη
Δγθαηαζηάζεηο

Μεραλήκαηα
& µερ/θόο
εμνπιηζµόο

Μεηαθνξηθά
µέζα

Έπηπια
θαη ινηπό
εμνπιηζκό

Aθηλεη/ζεηο
ππό
εθηέιεζε

ύλνιν

Κόζηνο
Τπόινηπν ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2009

4.817.100

9.539.871

24.538.876

1.889.875

2.194.173

2.232.419

45.212.314

Πξνζζήθεο / Μεηαηάμεηο

0

440.692

2.815.533

367.163

347.493

(751.803)

3.219.078

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο / Καηαζηξνθέο

0

0

(93.394)

(32.236)

(194.976)

0

(320.606)

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεµβξίνπ 2009

4.817.100

9.980.563

27.261.015

2.224.802

2.346.690

1.480.616

48.110.786

Πξνζζήθεο / Μεηαηάμεηο

0

254.027

3.510.791

366.589

277.827

(902.477)

3.506.757

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο / Καηαζηξνθέο

0

0

(36.500)

(26.625)

(299)

-

(63.424)

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεµβξίνπ 2010

4.817.100

10.234.590

30.735.306

2.564.766

2.624.218

578.139

51.554.119

Τπόινηπν ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2009

0

751.374

4.856.059

565.403

945.564

0

7.118.400

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

0

452.314

2.299.012

199.638

454.064

0

3.405.028

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο / Μεηαηάμεηο

0

0

(83.026)

(5.269)

(194.238)

0

(282.533)

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεµβξίνπ 2009

0

1.203.688

7.072.045

759.772

1.205.390

0

10.240.895

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

0

452.824

2.422.488

207.848

389.242

0

3.472.402

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο / Μεηαηάμεηο

0

0

(48)

(25.245)

(226)

0

(25.519)

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεµβξίνπ 2010

0

1.656.512

9.494.485

942.375

1.594.406

0

13.687.778

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31 Γεθ. 2010

4.817.100

8.578.078

21.240.821

1.622.391

1.029.812

578.139

37.866.341

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31 Γεθ. 2009

4.817.100

8.776.875

20.188.970

1.465.030

1.141.300

1.480.616

37.869.891

πζζσξεπµέλεο απνζβέζεηο

εκεηψλεηαη φηη επί ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ζηνηρείσλ δελ ππάξρνπλ ππνζήθεο ή
πξνζεκεηψζεηο.
Σν 2007 ε Δηαηξεία αλέζεζε ζε εηαηξεία αλεμάξηεησλ εθηηκεηψλ λα δηελεξγήζεη εθηίκεζε ηεο
αμίαο ησλ γεπέδσλ, ησλ θηηξίσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ησλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ζθνπνχο κεηάβαζεο ζηα
ε

ΓΠΥΑ θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007. Οη εθηηκεηέο, επίζεο, πξνζδηφξηζαλ ηηο νηθνλνκηθέο
σθέιηκεο δηάξθεηεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ θηηξίσλ απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο ή
θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηελ ππνιεηπφκελε νηθνλνκηθή σθέιηκε δσή. Δπηπξνζζέησο, νη
εθηηκεηέο πξνζδηφξηζαλ θαη ηελ ππνιεηπφκελε νηθνλνκηθή σθέιηκε δσή ησλ ζηνηρείσλ ησλ
κεραλεκάησλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη επίπισλ θαη
ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Οη απνζβέζεηο ζηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
θαζνξίζηεθαλ κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηελ σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή θάζε παγίνπ, ησλ εηψλ
πνπ παξήιζαλ απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο ή θαηαζθεπήο σο ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα
ΓΠΥΑ.
Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ ηζνινγηζκφ πξψηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ηηο εχινγεο αμίεο
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη παξαπάλσ, σο ηεθκαξηφ θφζηνο βάζεη ηεο εμαίξεζεο πνπ
παξέρεηαη απφ ην ΓΠΥΑ 1.
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5.2

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα αχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:
Δκπνξηθά
ήκαηα

Γίθηπν πσιήζεσλ
Αληηπξνζώπσλ

Λνγηζκηθό

ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2009
Πξνζζήθεο ρξήζεο
Γηαγξαθέο
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο

36.881.675

9.647.100

0
1.561.789

46.528.775
1.561.789

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009

36.881.675

9.647.100

1.561.789

48.090.564

180.833

180.833

(167.046)

(167.046)

1.575.576

48.104.351

Πξνζζήθεο ρξήζεο
Γηαγξαθέο
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010

36.881.675

9.647.100

Ζ παξαπάλσ αμία ινγηζκηθνχ αθνξά ην αλαπφζβεζην θφζηνο θηήζεο ινγηζκηθνχ ηνπ νπνίνπ
ε ιεηηνπξγία άξρηζε κέζα ζην 2010.

5.3

Τπεξαμία

Ζ ππεξαμία χςνπο € 2.061.981 πξνέθπςε απφ ηελ εμαγνξά ηνπ 60% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ εηαηξεία Διιεληθή Σξνθίκσλ ΑΔ, ε νπνία ην 2008
ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Δηαηξεία. Σν ηίκεκα εμαγνξάο θαηεβιήζε ζε κεηξεηά. Ζ ππεξαμία πνπ
πξνέθπςε απφ ηελ αλσηέξσ ζπλαιιαγή πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηηο εχινγεο αμίεο ηεο
εο
ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο ηεο 31 Απγνχζηνπ 2007 ησλ απνθηεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
θαη ππνρξεψζεσλ θαη επηκεξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο.

5.4

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

Σν πνζφ ησλ € 60.000 αληηπξνζσπεχεη ηελ αμία θηήζεσο απφ ηελ εηαηξεία ηνπ 100% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Διιεληθά Σξφθηκα ΑΔ». Σα
νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ ηα εμήο:
€
Πσιήζεηο
Κφζηνο Πσιήζεσλ
Μηθηφ θέξδνο
Ίδηα Κεθάιαηα

357.725
303.746
54.733
85.639

Σν παξαπάλσ θφζηνο πσιήζεσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ αμία αγνξψλ εκπνξεπκάησλ ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο απφ ηελ εηαηξεία.
Γελ ζπλέηξεμε ιφγνο απνκείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο.
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5.5

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:
2010

2009

576.935
4.266.829
2.458.333
7.302.097
(30.045)
7.272.052

1.257.480
5.054.448
3.441.536
9.753.464
(148.000)
9.605.464

2010

2009

Πειάηεο
Δπηζθαιείο πειάηεο
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο

17.770.645
1.291.381
10.992.332
30.054.358

19.375.288
1.244.646
10.422.900
31.042.834

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνµείσζεο

(2.413.470)

(2.455.528)

Καζαξέο απαηηήζεηο πειαηώλ

27.640.888

28.587.306

Eµπνξεχµαηα
Πξντφληα έηνηµα θαη εµηηειή
Πξψηεο χιεο θαη αλαιψζηκα
Μείνλ: πξφβιεςε γηα απαμίσζε απνζεκάησλ
ύλνιν απνζεκάησλ

5.6

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

5.7

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Οη πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Πξνθαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο
Παξαθξαηνχκελνο θφξνο ηφθσλ
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ
ΦΠΑ εηζπξαθηένο
Γεδνπιεπκέλα έζνδα
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Δπηζθαιείο ρξεψζηεο
Λνηπέο πξνθαηαβνιέο θαη πξνπιεξσκέο
Πξνθαηαβνιέο επί απνδφζεη ινγαξηαζκνχ
Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ
Λνηπά
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνµείσζεο
Καζαξέο πξνθαηαβνιέο
απαηηήζεηο

5.8

θαη

2010

2009

2.565.992
79.591
858.424
1.276.851
168.911
54.001
1.293.341
12.000
23.822
202.225
276.025
6.811.183
(1.293.341)

2.631.506
79.591
921.340
1.219.980
61.807
52.847
1.293.341
750.000
53.327
229.939
162.082
7.455.760
(1.293.341)

5.517.842

6.162.419

ινηπέο

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο:

Γηαζέζηκα ζηα ηακεία
Γηαζέζηκα ζηηο ηξάπεδεο- φςεσο
Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο

31

2010

2009

17.374
6.045.867
25.000.000
31.063.241

10.161
6.703.204
16.500.000
23.213.365
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5.9

Μεηνρηθό θεθάιαην θαη δηαθνξά ππέξ ην άξηην

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε €
10.500.000 απνηεινχκελν απφ 525.000 θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο αμίαο € 20 ε θάζε κία.
Ζ δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην δεκηνπξγήζεθε ζηε ρξήζε 1991 θαη αλήξρεην
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ζε € 1.828.903.

5.10

Λνηπά απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λένλ

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, αθνξνιφγεηα, εηδηθά θαη ινηπά απνζεκαηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα εηο
λένλ αλαιχνληαη παξαθάησ:

Σαθηηθό Απνζεµαηηθό
Aπνζεκαηηθό επελδύζεσλ Ν. 3299/2004
Λνηπά απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λένλ
Δηδηθά Απνζεµαηηθά
Αθνξνιφγεηα θαη Δηδηθψο Φνξνινγεζέληα Απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ

2010

2009

3.500.000

3.500.000

18.612.995

18.612.995

3.103.595
4.877.993
27.660.905
35.642.493

6.039.234
4.877.993
18.941.362
29.858.589

57.755.488

51.971.584

Τακηικό Αποθεμαηικό
χκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη, απφ ηα θαζαξά
θέξδε ηεο ρξήζεο, λα κεηαθέξνπλ θαη’ειάρηζηνλ πνζφ ίζνλ κε ην 1/20 απηψλ πξνθεηκέλνπ λα
ζρεκαηίζνπλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ην 1/3 ηνπ θαηαβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ είλαη δηαλεκεηέν θαη ρξεζηκνπνηείηαη
απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζηλ πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ
ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ.
Aποθεμαηικό επενδύζεων Ν. 3299/2004
Καηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ (1 Ηαλνπαξίνπ 2007) ε Δηαηξεία ζρεκάηηζε απφ ηα
θνξνινγεζέληα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο ρξήζεο 2005 ην απνζεκαηηθφ επελδχζεσλ ηνπ Ν.
3299/2004 χςνπο € 18.612.995. χκθσλα κε ηελ απφθαζε 23904/ΓΒΔ 2565/Ν.3299/04 (29
εο
Γεθεκβξίνπ 2006) ηεο 1 Γεληθήο Γηεχζπλζεο Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο & Δπνπηείαο Φνξέσλ,
Γηεχζπλζε Βηνκεραληθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ην πνζφ ηνπ
απνζεκαηηθνχ απηνχ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ
νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο.
Ειδικά αποθεμαηικά
Σα εηδηθά απνζεκαηηθά είλαη θνξνινγεζέληα θαη κε δηαλεκεζέληα θέξδε πνπ έρνπλ
ζρεκαηηζζεί βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ.
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Αθοπολόγηηα και Ειδικώρ Φοπολογηθένηα Αποθεμαηικά
Σα αθνξνιφγεηα θαη εηδηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά αθνξνχλ αθνξνιφγεηα
απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ, απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη
απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα θαη’ εηδηθφ ηξφπν ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο έζνδα απφ ηφθνπο
θαη ηα νπνία είλαη κε θνξνινγήζηκα ή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε κε ηελ
παξαθξάηεζε ζηελ πεγή. Πέξαλ ησλ ηπρφλ πξνπιεξσζέλησλ θφξσλ, ηα απνζεκαηηθά απηά
ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ηνπο. ηελ
παξνχζα θάζε ε Δηαηξεία δελ έρεη πξφζεζε λα δηαλείκεη ή θεθαιαηνπνηήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα
απνζεκαηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ινγηζηηθνπνηήζεθε ε ζρεηηθή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή
ππνρξέσζε.
Απφ ηα παξαπάλσ ινηπά απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λένλ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί
πνζφ χςνπο € 11.959.423 ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, πνζφ € 11.113.551 ην
νπνίν αθνξά ηελ θαζαξή ζεηηθή δηαθνξά απφ ηελ επηκέηξεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηελ
εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο
θαη κεησκέλν κε ηελ δηαγξαθή παγίσλ θαη ηεο δηαθνξάο ζηηο απνζβέζεηο ιφγσ ρξήζεο θαη
σθέιηκεο δσήο θαη απνζεκαηηθφ € 280.627 πνπ αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Νφκνπ
3299/2004 κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
5.11

Οκνινγηαθό Γάλεην

Σν ππφινηπν ηνπ Κνηλνχ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ χςνπο € 55.350.000 (2009: € 59.040.000)
αλαιχεηαη σο εμήο:
Οκνινγηνύρνο

EFG Eurobank Ergasias AE
Alpha Σξάπεδα ΑΔ
Δθ ηνπ νπνίνπ:
Βξαρππξφζεζκν κέξνο
Μαθξνπξφζεζκν κέξνο

2010

2009

27.675.000
27.675.000
55.350.000

29.520.000
29.520.000
59.040.000

3.690.000
51.660.000
55.350.000

3.690.000
55.350.000
59.040.000

Ζ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζα γίλεη σο εμήο:
Μέρξη 1 έηνο
Απφ 1 έσο 5 έηε
Πεξηζζφηεξν ησλ 5 εηψλ

€
3.690.000
51.660.000
-

€
3.690.000
14.760.000
40.590.000

Σν επηηφθην ηνπ δαλείνπ είλαη θπκαηλφκελν (Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ). Σν επηηφθην θαηά ηελ
ε
ε
31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ 2.140% (31 Γεθεκβξίνπ 2009 ήηαλ 1.892%).
5.12

Δπηρνξεγήζεηο

Ζ θίλεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ είλαη ε θάησζη:

2010

2009

Πξνζζήθεο

4.699.435
0

3.508.436
1.506.715

Απνζβέζεηο

(315.716)

(315.716)

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ

4.383.719

4.699.435

Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ
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5.13

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ

Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλέξρεηαη ζε € 3.665.528
(2009: € 3.084.985). χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο νη εξγαδφκελνη
δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Δξγαδφκελνη
πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ πιεξσηέα
απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχηαη κε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα
ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε αλαίηηαο απφιπζεο. Ζ Δηαηξεία ρξεψλεη ηα απνηειέζκαηα γηα
δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε ρξήζε κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζρεηηθήο αλαινγηζηηθήο
ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη
απηήο ηεο ππνρξέσζεο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα πνζά ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ
ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο:

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο
Πξφβιεςε ρξήζεο

2010

2009

3.084.985

3.194.424

797.469

309.552

Μείνλ: Υξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο

(216.926)

(418.991)

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο

3.665.528

3.084.985

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:

5.14

2010

2009

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

5,50%

5,25%

Μειινληηθέο απμήζεηο απνδνρψλ

4,50%

4,50%

Πιεζσξηζκφο

2,50%

2,20%

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε / (ππνρξέσζε)

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ.
Τπνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχζεη ζηηο
ρξήζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζα αλαθηεζνχλ ή δηαθαλνληζηνχλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη. χκθσλα κε
ηνλ ηζρχνλ θνξνινγηθφ λφκν ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
ρξήζε 2010 είλαη 24%.

χκθσλα κε ηνλ λέν θνξνινγηθφ λφκν (Ν. 3943/2011) ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
ησλ επηρεηξήζεσλ κεηψλεηαη απφ ην 2011 ζε 20%.
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Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 έρεη σο αθνινχζσο:
Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε / (ππνρξέσζε)

(Υξέσζε) /
πίζησζε ζηελ
θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ

31/12/2009

(Υξέσζε) /
πίζησζε ζηα
ίδηα θεθάιαηα

31/12/2010

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:

(4.919.378)

122.491

(4.796.887)

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππεξαμηαο

(777.713)

(729.327)

(1.507.040)

Λνηπέο πξνβιέςεηο

(111.123)

29.062

(82.061)

(2.447)

1.835

(612)

(5.810.661)

(575.939)

(6.386.600)

67.562

(37.841)

29.721

7.616

(7.616)

0

(30.067)

10.022

(20.045)
315.125

Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Γηαγξαθή εμφδσλ εγθαηάζηαζεο
Γηαθνξά ζηα θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ
Δπίδξαζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ απνζβέζεσλ ησλ
επηρνξεγήζεσλ Ν. 3299/2004
Δπίδξαζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ απνζβέζεσλ ησλ ινηπσλ
επηρνξεγήζεσλ

368.204

(53.079)

Γεδνπιεπκέλα έμνδα

33.389

(33.389)

0

Πξφβιεςε γηα ηέιε δηαθήκηζεο

65.159

(12.592)

52.567

495.842

(122.947)

372.895

35.520

(29.511)

6.009

0

38.000

38.000

Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Πξνβιεςε γηα θαηαζηξνθε απνζεκαησλ
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο απνδεµηψζεσλ πξνζσπηθνχ

616.997

116.109

733.106

Φνξνινγηθή αμία κεηαθεξφκελσλ δεκηψλ

2.936.217

(2.370.972)

565.245

4.596.439

(2.503.816)

0

2.092.623

(1.214.222)

(3.079.755)

0

(4.293.977)

πλνιηθή αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε / (ππνρξέσζε)

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε / (ππνρξέσζε)
(Υξέσζε) /
πίζησζε ζηελ
θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ

31/12/2008

(Υξέσζε) /
πίζησζε
ζηα ίδηα
θεθάιαηα

31/12/2009

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:

(5.056.284)

136.906

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη Τπεξαμία

(9.718.151)

9.718.151

0

0

(777.713)

(777.713)
(111.123)

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππεξαμίαο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

(4.919.378)

0

(111.123)

(228)

(2.219)

(14.774.663)

8.964.002

97.389

(29.827)

67.562

0

7.616

7.616

449.754

(111.617)

338.137

0

33.389

33.389

66.955

(1.796)

65.159

286.810

209.032

495.842

(2.447)
0

(5.810.661)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Γηαγξαθή εμφδσλ εγθαηάζηαζεο
Γηαθνξά ζηα θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ
Δπίδξαζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ απνζβέζεσλ ησλ
επηρνξεγήζεσλ
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
Πξφβιεςε γηα ηέιε δηαθήκηζεο
Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Πξνβιεςε γηα θαηαζηξνθε απνζεκαησλ

0

35.520

35.520

Πξνβιέςεηο απνδεµηψζεσλ πξνζσπηθνχ

638.885

(21.888)

616.997

Φνξνινγηθή αμία κεηαθεξφκελσλ δεκηψλ

17.642.181

(12.488.694)

(2.217.270)

19.181.974

(12.368.265)

(2.217.270)

4.596.439

4.407.311

(3.404.263)

(2.217.270)

(1.214.222)

πλνιηθή αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε / (ππνρξέσζε)
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5.15

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ
Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
Γξακκάηηα πιεξσηέα
ύλνιν

5.16

2010

2009

6.655.342
2.645.492
8.101.350
17.402.184

4.853.600
4.193.311
9.440.164
18.487.075

Λνηπέο ππνρξεώζεηο θαη δεδνπιεπκέλα έμνδα

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη δεδνπιεπκέλα έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζµνί
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Λνηπέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Οθεηιφκελεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ
Πηζησηέο δηάθνξνη
Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Παζεηηθνχ

5.17

2010

2009

1.304.951
158.645
530.601
819.477
0
408.805
3.222.479

1.304.992
228.245
755.845
831.803
1.391
1.094.461
4.216.737

Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη

Οη θφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη € 1.283.259 (31/12/2009: € 706.890) αθνξνχλ ηελ έθηαθηε
εηζθνξά επί ησλ θεξδψλ ηνπ 2009 πνπ επεβιήζε ην 2010 θαη ζα πιεξσζεί ην 2011.

5.18

Πσιήζεηο

Οη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο έμεο:

Δκπνξεπκάησλ
Πξντφλησλ
Πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ

5.19

2010

2009

6.814.751
105.628.275
136.966
112.579.992

11.848.710
105.043.853
106.858
116.999.421

2010

2009

315.716
161.324
39.586
83.466
1.225
601.317

315.716
165.273
41.898
108.786
105.798
1.225
738.696

Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο

Σα άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο αλαιχνληαη σο εμήο:

Δπηρνξεγήζεηο
Δπηδνηήζεηο
Έζνδα θπιηθείνπ
Έζνδα πξαηεξίνπ
Παξεπφκελα θαη δηάθνξα άιια έζνδα
∆ηάθνξα έζνδα
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5.20

Λνηπά έζνδα θαη (έμνδα) θαζαξά

Σα ινηπά έζνδα θαη (έμνδα) αλαιχνληαη σο εμήο:

Εεκίεο απφ θαηαζηξνθή απνζεκάησλ
Κέξδε / (Εεµηέο) απφ πψιεζε/δηαγξαθή παγίσλ
Λνηπά αλφξγαλα έζνδα / (έμνδα)

5.21

2010

2009

(290.811)

(602.707)

1.295

(26.821)

376.158

440.317

86.642

(189.211)

Καζαξά Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα)

Σα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) αλαιχνληαη σο εμήο:

Σφθνη καθξνπξφζεζκσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ
Σφθνη θαηαζέζεσλ φςεσο θαη πξνζεζκίαο, ξέπνο

2010

2009

1.127.308

1.915.977

58.559

117.409

1.185.867

2.033.386

816.647

386.201

Σφθνη απφ δάλεηα εθδνζέληα
Έζνδα από ηόθνπο

Μεξίζκαηα απφ ζπκκεηνρέο

816.647

386.201

(369.220)

(1.647.185)

-

2.487

-

2.487

(369.220)

(1.644.698)

Κέξδε απφ απνηίκεζε θαη πψιεζε ζπκκεηνρψλ,
παξαγψγσλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα)
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5.22

Αλάιπζε εμόδσλ αλά θέληξν θόζηνπο

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά θέληξν θφζηνπο αλαιχεηαη σο εμήο:
2010

Κόζηνο
Πσιήζεσλ

Έμνδα
δηάζεζεο

Έμνδα
δηνίθεζεο

Υξεµαηννηθνλνµηθά
απνηειεζκαηα
(θαζαξά)

R&D

ύλνιν

Αµνηβέο πξνζσπηθνχ
Αµνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη – Σέιε
∆ηάθνξα έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη
αζψκαησλ
Έμνδα εγθαηαζηάζεσο
Πξνβιέςεηο
Κφζηνο Α’ θαη Β χιεο, αλαιψζηκα θαη
εκπνξεχκαηα
Μεηαθνξά R & D ζην θφζηνο
πσιήζεσλ
Σεθκαξηά έζνδα απφ ηδηφρξεζε θαη
θαηαζηξνθή απνζεκάησλ

16.845.569
95.874
2.499.224
158.775
861.132
0

7.622.094
1.699.688
1.384.006
330.347
25.559.360
0

4.160.780
1.100.604
1.376.828
313.235
401.554
0

153.537
19.088
9.528
709
19.222
0

0
0
0
0
0
1.185.867

28.781.980
2.915.254
5.269.586
803.066
26.841.268
1.185.867

2.874.225

406.169

23.754

0

397.224

179.731

335.300
0
98.112

0

0

3.639.448
0
675.067

ύλνιν

54.848.366

2009

31.480.547

31.480.547

225.838

(225.838)

0

(590.042)

Κόζηνο
Πσιήζεσλ

(590.042)
37.181.395

Έμνδα
δηάζεζεο

Αµνηβέο πξνζσπηθνχ
Αµνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη – Σέιε
∆ηάθνξα έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
Έμνδα εγθαηαζηάζεσο
Πξνβιέςεηο
Κφζηνο Α’ θαη Β χιεο, αλαιψζηκα θαη
εκπνξεχκαηα
Μεηαθνξά R & D ζην θφζηνο
πσιήζεσλ
Σεθκαξηά έζνδα απφ ηδηφρξεζε θαη
θαηαζηξνθή απνζεκάησλ

17.635.413
70.239
2.403.393
164.270
843.064
0
2.805.180

7.297.907
413.928
1.154.005
321.449
27.091.619
15.720
392.646

0

1.210.882

ύλνιν

56.591.586

7.786.413

Έμνδα
δηνίθεζεο

3.784.934
1.123.817
1.291.639
268.402
540.986
0
191.065
62.874
58.157

0

1.185.867

Υξεµαηννηθνλνµηθά
απνηειεζκαηα
(θαζαξά)

R&D

244.163
12.580
6.129
0
23.660
0
16.137

0
0
0
0
0
2.033.386
0

0

0

33.092.995

101.002.041

ύλνιν

28.962.417
1.620.564
4.855.166
754.121
28.499.329
2.049.106
3.405.028
62.874
1.269.039
33.092.995

302.669

(302.669)

0

(725.637)

(725.637)
37.898.156
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Φόξνο εηζνδήκαηνο

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο αλαιχεηαη σο εμήο:

Σξέρνλ θόξνο εηζνδήκαηνο
Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο
Έθηαθηε εηζθνξά Νφκνπ 3845/2010

2010

2009

0

0

1.283.259

Έθηαθηε εηζθνξά Νφκνπ 3808/2009
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ
ρξήζεσλ
Αλαβαιιόκελνο θόξνο

5.24

706.890
-

278.700

3.079.755

3.404.263

4.363.014

4.389.853

Κέξδε αλά κεηνρή

Ο ππνινγηζκφο θεξδψλ αλά κεηνρή έρεη σο εμήο:
2010

2009

8.719.543

9.702.739

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία

525.000

525.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή

16,6087

18,4814

Καζαξφ θέξδνο κεηά θφξσλ

5.25

Μεξίζκαηα

Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο ην 2010 χςνπο € 2.935.639 έγηλε απφ θνξνινγεκέλα θέξδε
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνπ είραλ κεηαθεξζεί ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ ηνπ άξζξνπ 23Β ηνπ
Νφκνπ 2601/98 θαη είλαη δπλαηή πιένλ ε δηαλνκή ηνπο σο κέξηζκα. Σν θαζαξφ πιεξσηέν
πνζφ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ παξαθξάηεζεο κεξηζκάησλ 10% αλέξρεηαη ζε €
2.642.075.
εο

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 30 Ηνπλίνπ 2010 απνθάζηζε λα κελ γίλεη δηαλνκή
κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2009.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Μεηφρσλ ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2010. Ζ πξφηαζε απηή ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο.
5.26

Αλάιπζε ζπλαιιαγώλ θαη ππνινίπσλ µε ζπλδεδεµέλα κέξε

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ θαη ηα
ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ
έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο µε ζπλδεδεµέλα κέξε έρνπλ σο αθνινχζσο:
Ζ Δηαηξεία θαηέβαιιε κηζζψκαηα χςνπο € 1.020.000 γηα ηελ κίζζσζε απφ ηελ ΗΚΔ
Αθίλεηα ηα νηθφπεδα θαη θηίξηα επί ηεο Π. Ράιιε 26, Σαχξνο θαζψο θαη κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ (2009: € 1.020.000).
Ζ Δηαηξεία πψιεζε πξντφληα θαη εκπνξεχκαηα ζηα Διιεληθά Σξφθηκα ΑΔ χςνπο €
303.746 (2009: € 366.186).
Ζ απαίηεζε ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 απφ ηα Διιεληθά Σξφθηκα ΑΔ
αλέξρεηαη ζε € 82.367 (2009: € 71.347).
Ακνηβέο 2010 πξνο ηα κέιε Γηνηθήζεσο αλέξρνληαη ζε € 538.821 (2009: € 555.970).
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5.27

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο
Δηθαζηηθέο ππνζέζεηο

Ζ Δηαηξεία εκπιέθεηαη (ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελαγφκελνπ θαη ηνπ ελάγνληνο) ζε δηάθνξεο
δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο
εθηηκά φηη φιεο νη εθθξεκείο ππνζέζεηο αλακέλεηαη λα δηεπζεηεζνχλ ρσξίο ζεκαληηθέο
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο ή ζηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο.
Φνξνινγηθά ζέκαηα
Σνλ Γεθέκβξην 2009 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2007 θαη 2008. Ζ
Δηαηξεία επηβαξχλζεθε κε ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο χςνπο €
278.700 πιένλ ηελ κε αλαγλψξηζε ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ. Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο
επηβάξπλζεο επηβάξπλε ηελ ρξήζε 2009 θαη ε κε αλαγλψξηζε ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ κείσζε
ηεο θνξνινγηθέο δεκηέο κε ζρεηηθή επίδξαζε ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Οη θνξνινγηθά
αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη ρξήζεηο 2009 θαη 2010. Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη
πξφζζεηνη θφξνη πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο δελ
θξίλνληαη ζεκαληηθνί θαη ζπλεπψο δελ ρξεηάδεηαη λα ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε έλαληη ηέηνησλ
πξφζζεησλ θφξσλ.
Εγγπήζεηο
Ζ Δηαηξεία έρεη εθδψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3.560.002 εθ ησλ νπνίσλ
πνζφ € 3.308.000 είλαη πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη αθνξά ηηο επηρνξεγήζεηο (2009: €
3.696.716).
Δεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθά κηζζώκαηα
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δηαηξεία είρε πνηθίιεο ζπκθσλίεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πνπ
αθνξνχλ ηελ ελνηθίαζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ιήγνπλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο έσο ην
2015. Σα ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα ελνηθίαζεο βάζεη ζπκβνιαίσλ
ε
ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλέξρνληαη ζπλνιηθά γηα ηα επφκελα
ηέζζεξα ρξφληα ζε € 1.436.086. (2009: € 500.016).
ε
Δπίζεο, ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δηαηξεία είρε κηζζψζεη ηα νηθφπεδα, θηίξηα θαη
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ επί ηεο Π. Ράιιε 26, Σαχξνο. Ζ αξρηθή κίζζσζε δηάξθεηαο ηξηψλ
ε
εηψλ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη έρεη παξαηαζεί θαηά λφκν κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 12
εηψλ. Σν εηήζην κίζζσκα ελνηθίαζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε € 1.020.000.
Δεζκεύζεηο γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο
Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3299/2004
ε
πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε, κέρξη ηελ 16 Οθησβξίνπ 2011, επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπλνιηθνχ χςνπο € 28.635.377 εθ ηνπ νπνίνπ € 10.022.382 ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε
επηρνξήγεζε δεκνζίνπ θαη € 18.612.995 απφ ίδηα ζπκκεηνρή. Ζ παξαπάλσ εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα παξαηείλεηαη γηα δπν
έηε θαη’ αλψηαην φξην. Απφ ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ε Δηαηξεία είρε πινπνηήζεη ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010 ζπλνιηθέο δαπάλεο χςνπο € 14.097.281, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε
πηζηνπνίεζε απφ ηεο Αξκφδηεο Αξρέο, θαη είρε εηζπξάμεη επηρνξήγεζε € 3.006.715. ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010 νη επελδχζεηο πνπ ππνιείπνληαη λα γίλνπλ αλέξρνληαη ζε € 14.538.096 θαη
ην ππφινηπν ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ δεκνζίνπ αλέξρεηαη ζε € 7.015.667.

5.28

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά
ηεο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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Σαύξνο, 11 Μαΐνπ 2011

Ζ Πξφεδξνο θαη
Γηεπζχλνπζα χκβνπινο

Έλα Μέινο ηνπ Γ..

Ο Οηθνλνκηθφο
Γηεπζπληήο

Ο Γηεπζπληήο
Λνγηζηεξίνπ

Παπαδνπνχινπ Ησάλλα
Α.Γ.Σ. ΑΗ 131666

Αθάβαινο Αλδξέαο-Θσκάο
Α.Γ.Σ. Π 292462

Λακπξφπνπινο Μηράιεο
Α.Γ.Σ. Φ 044664

Γέηζεο Μηράιεο
Α.Γ.Σ. Λ 070855
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