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1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής
θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον
έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και
τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα , 1 Ιουνίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Σωτήριος Γερ.Βαρδαραµάτος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12851

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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2. ∆ηλώσεις µελών διοικητικού συµβουλίου

Τα κατωτέρω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»:
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ Πρόεδρος ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
2. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ, Μέλος του ∆.Σ.
3. ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ , Μέλος του ∆.Σ.
υπό την ανωτέρω ιδιότητά µας, δηλώνουµε µε την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουµε:
• οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για τη χρήση 01/01/2010 – 31/12/2010, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως
του Οµίλου και της Εταιρίας, και
• η συνηµµένη Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής
των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.
Λάρισα , 27 Απριλίου 2011
Οι βεβαιούντες,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

3.1

Κατάσταση οικονοµικής θέσης

"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Εταιρίας
Σηµεί
ωση

Π ΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3 1.1 2.20 10

31.12.2 009

Μ η κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

5.1

24.636.941

18.788.147

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

5.2

27.196

19.550

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

5.3

29.529

27.872

24.693.665

18.835.569

5.4

3.513.364

2.386.515

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

5.5

2.425.698

2.414.060

Λοιπές απαιτήσεις

5.6

791.287

397.053

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα

5.7

Σύνολο Ενεργητικού

2.142.623

1.402.982

8.872.972

6.600.610

33.566.637

25.436.179

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μ ετόχων της εταιρείας:
Μ ετοχικό κεφάλαιο

5.8

1.636.041

1.636.041

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο

5.8

287.601

287.601

Αποθεµατικά κεφάλαια

5.9

5.881.581

5.881.581

Αποθεµατικά από αποτίµηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες

5.9

8.250.913

8.289.486

Αποτελέσµατα εις νέον

5.10

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

883.850

1.993.563

16.939.986

18.088.273

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μ ακρ οπ ρόθεσµες υποχρεώσεις
Μ ακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

5.11

6.689.915

320.812

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

5.12

2.390.101

2.699.315

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζ όµενους

5.13

121.306

190.906

9.201.322

3.211.033

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσµες υ ποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

5.11

338.244

608.807

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

5.14

6.128.067

2.952.114

Λοιπές υποχρεώσεις

5.14

684.456

340.087

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις

5.14

274.563

235.866

7.425.329

4.136.874

Σύνολο Υποχρεώσεων

16.626.651

7.347.906

Σύνολο Καθαρής Θέση ς και Υποχρεώσεων

33.566.637

25.436.179

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρέωσεων

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος

"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)
Εταιρίας
1/1 - 31/12/2010

Σηµ.

1/1 - 31/12/2009

Κύκλος εργασιών

5.15

12.244.505

11.254.184

Κόστος πωλήσεων

5.16

-12.004.351

-9.757.279

240.154

1.496.905

Μικτά κέρδη
Λοιπά έσοδα

5.17

58.362

58.275

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

5.18

-443.871

-205.590

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

5.19

-1.331.612

-616.771

-3.599

-250

-1.480.565

732.569

Λοιπά έξοδα
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων , χρηµ/κων και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

5.20

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων
Μείον: φόροι
Καθαρά Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους

5.21

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-σε ευρώ

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή- σε ευρώ
Αποσβέσεις
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA)

23.065

-55.683

-1.457.500

676.886

309.214

-235.625

-1.148.287

441.262

5.22

-23,1617

8,9005

5.23

0,0000

0,0000

807.133

760.528

-673.432

1.493.097

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

7

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

3.3
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ Θ ΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά σε ευρώ

Εταιρεία
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 0 1.01 .20 09
Μ εταβολές καθαρή ς θέσης 0 1.01 - 31.12.2009
Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον
Καθαρό κέρδος (ζη µία) που αναγνωρίσθη κε στ ην καθαρή θέ ση
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Υπόλοιπα 3 1.12 .20 09

Αποθ εµατικ
ό ε ύλογης
αξίας

Υπέρ το
άρτιο

Αποτελέσµατα εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

1 .636 .041

287.601

8.554 .044

5.88 1.58 1

0

0

-264.558
-264 .558

0

1 .636 .041

287.601

8.289 .486

5.88 1.58 1
0,000

0,000

0,000

1 .636 .041

287.601

8.289 .486

5.88 1.58 1

1.993.563

18 .088 .273

0

0

-38.573
-38 .573

0

1 .636 .041
0

287.601

8.250 .913

38.573
38.573
-1.148.287
883.850
0

0
0
-1.148.287
16 .939 .986
0

0,000
Υπόλοιπα 0 1.01 .20 10
Μ εταβολές καθαρή ς θέσης 0 1.01 - 31.12.2010
Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρµογής σε κέρδη εις νέον
Καθαρό κέρδος (ζη µία) που αναγνωρίσθη κε στ ην καθαρή θέ ση
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Υπόλοιπα 3 1.12 .20 10

Λοιπά
αποθεµατικά

5.88 1.58 1
0

1.287.744

17 .647 .011

264.558
264.558
441.262
1.993.563

0
0
441 .262
18 .088 .273

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών Ροών

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών
καταστάσεων.
Τυχόν µικροδιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων και των
Αναλυτικών πινάκων (σηµειώσεις) οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις από την απαλοιφή δεκαδικών.
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Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεως 2010

4.1

Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία

Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο των πλαστικών κατασκευάζοντας αναλώσιµα προϊόντα από
πλαστικό µιας χρήσεως και υλικά συσκευασίας από πλαστικό(άκαµπτης συσκευασίας),

Η εταιρία έχει την

µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας µε έδρα στο 6ο χλµ. Παλαιάς Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας, T.K 4110
όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις και η διοίκηση της εταιρείας.
H

εταιρεία

συντάσσει

τις

ετήσιες

οικονοµικές

καταστάσεις

βάσει

των

∆ιεθνών

Προτύπων

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) για δεύτερη χρήση. Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27.4.2011

4.2

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταιρία

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας µε ηµεροµηνία 31.12.2010, που καλύπτουν την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχούς
επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern), την αρχή των δεδουλευµένων (accrual basis) και είναι
σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π), όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις ∆ιερµηνείες τους, που
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαική Ένωση.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση
κάποια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ) τα οποία αποτιµήθηκαν στην
εύλογη αξία τους όπως αναλύονται κατωτέρω.
Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2010, έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές
αρχές της προηγούµενης χρήσεως 2009.
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών
λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά
εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις.
4.3

Νέα Πρότυπα-Νέες ∆ιερµηνείες

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση
της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων
και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΠΧΑ

3

(Αναθεωρηµένο)

«Συνενώσεις

Επιχειρήσεων»

και

∆ΛΠ

27

(Τροποποιηµένο)

«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης
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περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι
αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση
µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα
αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές

ποσοστών

συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το
λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας
του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο
αποκτών να επιµετρά τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο
αναλογικό ποσοστό τους επί της µη ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών
στοιχείων του αποκτώµενου. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό
χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις
ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή
υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή
τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η Εταιρεία
εφαρµόζει αυτές τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 30 Μαρτίου 2009)
Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία αυτή
δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύµφωνα µε την υιοθέτηση
από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010)
Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18
(δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες
αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση.
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
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Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
(σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιουλίου 2009)
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος
που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για
λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε
τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια
κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (σύµφωνα µε
την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου
2009)
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal)
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την
ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν
στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η
διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση
από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2009)
Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα
λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να
χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν
µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει
εφαρµογή στην εταιρεία.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το
2009 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε
τον Απρίλιο του 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονοµική χρήση. Επίσης,
εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι
συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.
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∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα
περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση
συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών»
Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο
στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως
χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.

∆ΛΠ 18 «Έσοδα»
Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική
οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να
επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως
ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά
το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση
επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις
οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
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Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από
προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής
για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση
ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια
στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή
επηρεάζει τα αποτελέσµατα.

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της
απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση
επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό»
Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό,
κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του
οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες
προϋποθέσεις.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2011
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9
κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών
µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην
περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων,

συγκεκριµένα

κόστη

συναλλαγών.

Η

µεταγενέστερη

επιµέτρηση

των

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία
και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των
χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

των

συµβατικών

ταµειακών

ροών

του

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από
σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην
προκειµένη

περίπτωση

η

οικονοµική

οντότητα

απαιτείται

να

επαναταξινοµήσει

µελλοντικά

τα

επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι
επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει
την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα
κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση.
Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο
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ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες
µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος
µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας.. Μόνο όταν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012)
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά
ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η
οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της
πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας
όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή
εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η
υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού
µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό
ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα
που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να
γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη
δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η
Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα
πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς
µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας
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για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική
οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής
αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων,
συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΠΧΑ

7

(Τροποποίηση)

«Χρηµατοοικονοµικά

Μέσα:

Γνωστοποιήσεις»

-

µεταβιβάσεις

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η εταιρεία έχει
συνεχιζόµενη

ανάµειξη.

Παρέχει

επίσης

καθοδήγηση

για

την

εφαρµογή

των

απαιτούµενων

γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010)
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011)
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για
κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα
να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν
έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το
2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε
τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται
διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
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Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος
που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της
εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική
αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας
επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών
και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Οι

τροποποιήσεις

περιλαµβάνουν

πολλαπλές

διευκρινίσεις

σχετικά

µε

τις

γνωστοποιήσεις

των

χρηµατοοικονοµικών µέσων.

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
είτε στις σηµειώσεις.

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»
Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε
σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε
επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από
την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της
επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών.
4.4

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Ως επιχειρηµατικός τοµέας θεωρείται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από
εκείνα άλλων επιχειρηµατικών κινδύνων.
Το αντικείµενο της εταιρίας είναι η βιοµηχανική παραγωγή αναλωσίµων προϊόντων από πλαστικό µιας
χρήσεως, και υλικών συσκευασίας από πλαστικό(άκαµπτης συσκευασίας).
Ως γεωγραφικός τοµέας θεωρείται µια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση της εταιρίας διευκρινίζεται ότι ένα
πωλήσεων πραγµατοποιείται και εκτός Ελλάδος.
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δραστηριότητας της

παρακολουθείται ενιαία .
4.5 Συναλλαγµατικές µετατροπές
Νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας
παρουσιάζονται σε ευρώ.
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα – Αποτίµηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα της εταιρείας καταχωρούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά
την ηµεροµηνία της συναλλαγής.
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων, προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίµηση των απαιτήσεων σε ξένο
νόµισµα, καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο
νόµισµα, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
4.6 Ενσώµατα πάγια
Από τα πάγια στοιχεία της Εταιρίας, τα ιδιοχρησιµοποιούµενα οικόπεδα και κτίρια, απεικονίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίστηκε στο στάδιο της µετάβασης από
ανεξάρτητους εκτιµητές, και τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο τεκµαιρόµενο κόστος µείον τις
σωρευµένες

αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης .

Το τεκµαιρόµενο κόστος των µηχανηµάτων

προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης σύµφωνα µε έκθεση ανεξάρτητης
εταιρίας εκτιµητών.
Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή στην
εύλογη αξία, καταχωρούνται σε αποθεµατικό της Καθαρής Θέσης, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή
µειωτικής αναπροσαρµογής (υποτίµησης) που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση
ισόποσο µέρος της αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα.
Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού
πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το συγκεκριµένο περιουσιακό
στοιχείο.
Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας των
παραγωγικών ακινήτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο
κόστος κτήσεώς τους, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέον
Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια της εταιρίας, αποτιµώνται στην αξία κτήσεως τους µείον τις σωρευµένες
αποσβέσεις και τις πιθανές σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που προκύπτουν από τον δανεισµό των κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται για
χρηµατοδότηση αγοράς ενσώµατων ακινητοποιήσεων, κεφαλαιοποιούνται κατά την χρονική περίοδο που
απαιτείται για την προετοιµασία και την ολοκλήρωση του παγίου για µελλοντική χρήση. Λοιπές κατηγορίες
χρηµατοοικονοµικών εξόδων από δανεισµό αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ως
έξοδα
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό
αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέο.
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής τους, η οποία έχει ως ακολούθως:
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- Κτίρια

30-50 χρόνια

- Μηχανολογικός εξοπλισµός

10-25 χρόνια

- Αυτοκίνητα – Οχήµατα

5-10 χρόνια

- Μηχανογραφικός εξοπλισµός

3-5 χρόνια

- Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός

5-10 χρόνια

- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός

10-15 χρόνια

∆εκέµβριος 2010

Τα γήπεδα-οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής (υπό εκτέλεση) δεν
αποσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται µε βάση τη διάρκεια µίσθωσης
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων.
Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις
άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε
επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και
συντηρήσεις, καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης

Όταν οι λογιστικές αξίες των

ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως
έξοδα στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Ωφέλιµες ζωές των βιοµηχανοστασίων και εξοπλισµός σύγχρονης τεχνολογίας:
Η διοίκηση της Εταιρείας προσδιορίζει τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις των
βιοµηχανοστασίων και του εξοπλισµού. ∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του
είδους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιµες ζωές
καταστούν µικρότερες σε σχέση µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των παγίων που
έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σηµασίας και εγκαταλείπονται
ή πρόκειται να πωληθούν.
4.7 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 4 έτη
περίπου.
4.8 Αποµείωση αξίας στοιχείων Ενεργητικού
Τα στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων.
Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης.
Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν
η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους.
Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές
µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα
όταν προκύπτουν.
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4.9 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Η αξία κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειµένου
να φθάσουν στην παρούσα κατάσταση και θέση τους, προσδιορίζεται δε βάσει της µεθόδου του ετήσιου
µέσου σταθµικού όρου. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στην αξία κτήσεως των αποθεµάτων. Η
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει
περίπτωση.
4.10 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην ονοµαστική τους αξία (αξία τιµολογίου),
αφαιρουµένων των µη εισπρακτέων ποσών και των ζηµιών αποµείωσης.
Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική
απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλο ή µέρος του ποσού που οφείλεται µε βάση
τους συµβατικούς όρους.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις
διαγράφονται έναντι της σχηµατισθείσας πρόβλεψης.

4.11 Συµψηφισµός
Όπου υπάρχει νοµικά εκτελέσιµο δικαίωµα συµψηφισµού για αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης
ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης µε συµψηφισµό, όλες οι σχετικές
χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις συµψηφίζονται.

4.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.
4.13 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την
έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων
αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει
περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές
πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την
συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα
ίδια κεφάλαια.
4.14 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από τα σχετικά
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έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει
της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης εντός
δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δάνεια
ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Τέλος, οι δόσεις των µακροπρόθεσµων δανείων που
είναι εξοφλητέες εντός της επόµενης χρήσεως από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού,
χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση και κατατάσσονται
στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Παθητικού.
4.15 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες

υποχρεώσεις

και

µεταφέρονται

ως

έσοδα

στην

κατάσταση

λογαριασµού

αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο, µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των αντίστοιχων
περιουσιακών στοιχείων.
4.16 Φορολογία εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόµενους φόρους καθώς και
τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από τις φορολογικές αρχές.
Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων, εκτός από το φόρο που
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε και ο φόρος καταχωρείται
στα ίδια κεφάλαια.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος έχει υπολογιστεί επί των κερδών της εταιρίας αναµορφωµένων σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των φορολογικών νόµων και µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (25%).
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα
συµψηφισθούν έναντι της µελλοντικής φορολογίας εισοδήµατος. Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον
πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας
µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που
αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι περισσότερες µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα. Μόνο µεταβολές
στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µεταβολή στην αξία της
απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
4.17 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα όταν καθίστανται δουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
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Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. Το
δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσµατα στην
περίοδο που αφορά.
4.18 Προβλέψεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Η εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις όταν: i. υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση,
αποτέλεσµα των γεγονότων του παρελθόντος ii. Είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της υποχρέωσης iii. Το ποσό της σχετικής υποχρέωσης µπορεί να
εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις γνωστοποιούνται, αλλά δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές
καταστάσεις εκτός και εάν η πιθανότητα για εκροή πόρων ή εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι µεγάλη.
4.19 Αναγνώριση εσόδων-εξόδων
Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις αρχές του δεδουλευµένου. (accrual basis).
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές.
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου.
4.20 Μισθώσεις
Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου η εταιρία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές
της

ιδιοκτησίας,

ταξινοµούνται

ως

χρηµατοδοτικές

µισθώσεις.

Οι

χρηµατοδοτικές

µισθώσεις

κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των
µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα
κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό
επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το
χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στις άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι
καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της
µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε
ηµεροµηνία

ισολογισµού. Τα

ενσώµατα

πάγια

που αποκτώνται

µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις,

αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιµη ζωή και το χρόνο της
µίσθωσης.
4.21 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρίας καθώς και η διανοµή κερδών στο διευθυντικό
προσωπικό καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή αυτή εγκρίνεται
από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
4.22 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (ΧΚ) /Παράγοντες ΧΚ
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
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Η εταιρεία έχει ασφαλίσει τις πιστώσεις προς την πελατεία της. Επιπλέον η εταιρεία αξιολογεί διαρκώς την
πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της καθώς και τα µέγιστα επιτρεπτά όρια πίστωσης, έτσι ώστε ο
κίνδυνος απωλειών από µη ρευστοποίηση απαιτήσεων να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό.
(β) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων.
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
µεταβολής των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο
εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί
τα δάνειά της τα οποία προέρχονται από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε µεταβλητό επιτόκιο.
Η διακύµανση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της εταιρίας ανάλογα µε το µέσο δανεισµό φαίνεται
παρακάτω :
Κάθε µία µονάδα αυξοµείωσης στο µέσο κόστος δανεισµού για το 2009 για δανεισµό ύψους € 1 εκ.,
επιφέρει ετήσια διακύµανση στα χρηµατοικονοµικά έξοδα της εταιρίας , ύψους € 10 χιλ. και κατ’ επέκταση
και στα αποτελέσµατα της.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών
ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Η εταιρία έχει πάγια τακτική να µην κάνει χρήση του συνόλου των διαθεσίµων γραµµών της και ανά πάσα
χρονική περίοδο να υπάρχουν διαθέσιµα πιστωτικά όρια τουλάχιστον 20% επί του συνόλου. Ενδεικτικά
αναφέρουµε ότι η εταιρία στο τέλος του έτους έκανε χρήση του 51% των συνολικών διαθεσίµων
πιστωτικών ορίων.
(δ) Αυξοµείωση τιµών πρώτων υλών
Ο ρυθµός µεταβολής των τιµών πώλησης δεν συµπίπτει µε το ρυθµό µεταβολής της τιµής κτήσης τους µε
αποτέλεσµα την αύξηση του µικτού περιθωρίου κέρδους στην περίπτωση ανοδικών τιµών και τη µείωσή
του στην περίπτωση πτωτικών τάσεων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρµόζει σταθερή πολιτική
αποθεµάτων ενώ µέσω της πολύχρονης συνεργασίας της µε τους προµηθευτές της φροντίζει να
ενηµερώνεται το συντοµότερο δυνατό για τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις τιµές των πρώτων υλών
της εφαρµόζοντας την ανάλογη πολιτική.
(ε) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών του
διεξάγεται σε Ευρώ. Μικρό µέρος των αγορών εµπορευµάτων της Εταιρείας γίνεται σε ∆ολάριο Αµερικής.
Η

Εταιρεία

για

την

αντιµετώπιση

αυτού

του

κινδύνου

πραγµατοποιεί

συµβάσεις

προαγοράς

συναλλάγµατος .
4.23 ∆ιαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική της Εταιρείας συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την
εµπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς σ’αυτόν

και να επιτρέπει την µελλοντική

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Η Εταιρεία παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία
ορίζει

ως τα καθαρά αποτελέσµατα διαιρεµένα µε το σύνολο της καθαρής θέσης, καθώς επίσης

παρακολουθεί το επίπεδο των µερισµάτων στους µετόχους .
Η Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές µε
υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και
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υγιής κεφαλαιακή θέση. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ένα συγκεκριµένο πλάνο αγοράς ιδίων µετοχών. ∆εν
υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Η εταιρεία η οποία διέπεται από τον νόµο περί Ανωνύµων Εταιρειών Κ.Ν 2190/20,
συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις που έχουν σχέση µε τα ίδια κεφάλαια και οι οποίες είναι οι εξής:
• Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή
τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό
κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία
η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο.
• Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του
µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση,
µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της
εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
• Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του
µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία
µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
• Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού
αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής
µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο
σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3
του µετοχικού κεφαλαίου.
• Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον
των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού
αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική
Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35%
επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού
προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν
στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή
µερίσµατος.
4.24 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα
και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
Η ∆ιοίκηση της εταιρίας προβαίνει σε λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των
µελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισµού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα αντίστοιχα
πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε δεδοµένα, η
εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων µετά την
31.12.2010, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόµενους φόρους, προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων
καθώς και εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων. Κατά την άποψη της
διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις, να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις
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λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες, είναι
περιορισµένος.

5.

Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών

5.1

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:

Οικόπεδα
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2009
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1.1.2009
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2009
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2010
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2010

Μηχ/γικός
εξοπλισµός

Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα

Λοιπός
Ακινητοποιήσεις
εξοπλισµός υπό εκτέλεση

Σύνολο

3.951.850
0

6.289.842
-188.695

12.584.413
-4.449.109

195.366
-183.814

301.857
-248.400

3.951.850

6.101.147

8.135.304

11.552

53.456

212.130

18.465.439

351.506

1.078.051
0
-755.343
0
24.613.508
-5.825.361
18.788.147
0
6.648.213
25.800
-802.148
-23.072
31.287.521
-6.650.581
24.636.941

3.951.850
0
3.951.850

3.951.850
0
3.951.850

212.130 23.535.457
0 -5.070.018

233.100

421.801

61.474

10.169

-189.043

-540.159

-4.574

-21.566

6.522.942
-377.739
6.145.203

13.006.214
-4.989.268
8.016.946

256.840
-188.388
68.453

312.026
-269.966
42.059

563.636
0
563.636

0

5.549.463

27.270

1.086.280

-195.688

-578.149

6.522.942
-573.427
5.949.515

18.555.677
-5.567.417
12.988.261

-14.800
25.800
-8.428
-23.072
267.840
-219.887
47.953

-19.883
339.296
-289.850
49.446

1.649.916
0
1.649.916

Από τα πάγια στοιχεία της εταιρίας, τα οικόπεδα και τα κτίρια απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης σύµφωνα µε έκθεση
ανεξάρτητων εκτιµητών.
Όσον αφορά τον µηχανολογικό εξοπλισµό επανεκτιµήθηκε η ωφέλιµη διάρκειά του από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και αναπροσαρµόσθηκαν οι σωρευµένες αποσβέσεις του. Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια της
εταιρίας µηχανήµατα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στην αξία κτήσεως τους µείον τις
σωρευµένες αποσβέσεις και τις πιθανές σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει
όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
5.2

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:
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Λογισµικά
προγράµµατα
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2009
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1.1.2009
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2009

123.559
-123.558
1

19.858

19.858
0
-310
0
143.418
-123.868
19.550
0
12.631
0
-4.985
0
156.049
-128.853
27.196

143.418
-123.868
19.550
12.631
-4.985
156.049
-128.853
27.196

5.3

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

5.4

Αποθέµατα

31.12.2010
192.469
1.247.542
1.939.561
133.792
3.513.364

Εµπορεύµατα
Προϊόντα Έτοιµα και Ηµιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα ανταλλακτικά
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων
Σύνολο
5.5

Σύνολο

123.559
-123.558
1

-310

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2010
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2010

∆εκέµβριος 2010

31.12.2009
196.136
1.688.090
437.510
64.780
2.386.515

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο

31.12.2010
1.926.224
851.524
-352.051

31.12.2009
2.041.546
727.176
-354.662

2.425.698

2.414.060

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. Η είσπραξη των απαιτήσεων
από πωλήσεις στο εσωτερικό κυµαίνεται µεταξύ 60-100 ηµέρες και των απαιτήσεων από πωλήσεις στο
εξωτερικό κυµαίνονται µεταξύ 30-90 ηµέρες.
Ο χρονικός ορίζοντας είσπραξης των απαιτήσεων για την εταιρία φαίνεται παρακάτω :
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5.6

Λοιπές Απαιτήσεις

5.7

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

5.8

Μετοχικό κεφάλαιο

∆εκέµβριος 2010

Το σύνολο των κοινών µετοχών που έχουν εκδοθεί είναι σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα
εφτά ( 49.577) µετοχές µε ονοµαστική αξία 33 € ανά µετοχή .

5.9

Αποθεµατικά Κεφάλαια

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά σχηµατίσθηκαν σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία και εξαιρούνται
της φορολογίας µε την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν ως µερίσµατα στους µετόχους. Η εταιρία δεν
προτίθεται να τα διανείµει και για το λόγο αυτό δεν υπολογίστηκε φόρος εισοδήµατος επ’ αυτών.
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5.10

Κέρδη εις νέον

5.11

∆άνεια & Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
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Η λήξη του συνόλου των δανείων και των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις κυµαίνεται ως
εξής :

Η εταιρία , έχει πάγια τακτική να συµβάλλεται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις για τις επενδύσεις σε πάγιο
εξοπλισµό καθώς επίσης και να µην κάνει χρήση του συνόλου των διαθεσίµων γραµµών της και ανά πάσα
περίοδο να υπάρχουν επαρκή διαθέσιµα πιστωτικά όρια . Tα επιτόκια των χρηµατοδοτικών µισθώσεων
που δεν είχαν λήξει την 31.12.2010 ανέρχονται µεταξύ 2,7% έως 4,2%.

5.12
Οι

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

αναβαλλόµενες

φορολογικές

απαιτήσεις

συµψηφίζονται

µε

τις

αναβαλλόµενες

φορολογικές

υποχρεώσεις εφόσον υπάρχει δικαίωµα για συµψηφισµό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική
αρχή. Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων της εταιρίας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση προκειµένου
το υπόλοιπο που εµφανίζεται στην Κατάσταση Οικον.Θέσης να απεικονίζει τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές. Για την τρέχουσα χρήση ο συντελεστής της αναβαλλόµενης φορολογίας είναι 20%, ενώ για
την προηγούµενη χρήση ήταν 23%.
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Αναστροφη
Μισθώµατος
Leasing

Πάγια
1/1/2009

(2.121.506)

(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση αποτελέσµάτων

(580.694)

Προβλεψεις
Αποζηµίωσης
Προσωπικού

Προβλέψεις
επισφαλών
απαιτήσεων

27.173

Φορολογικές
ζηµιές

70.000

105.303

12.059

(234.331)

2.682

31/12/2009

(2.109.447)

(815.025)

29.855

70.000

125.303

1/1/2010

(2.109.447)

(815.025)

29.855

70.000

(33.059)

(131.064)

(13.920)

(2.142.507)

(946.089)

15.935

(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση αποτελέσµάτων
31/12/2010

70.000

Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής :

5.14

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
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Σύνολο
(2.499.724)

20.000

Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής :

5.13

∆εκέµβριος 2010

∆ιαφορά
φορολογικών
συντελεστών

(199.591)
0

(2.699.315)

125.303

0

(2.699.315)

420.000

67.257

309.214

545.303

67.257

(2.390.101)
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Η εταιρία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι όροι πληρωµής των προµηθευτών του εσωτερικού κυµαίνονται ανάλογα µε το είδος του προµηθευτή
από 90 έως και 120 ηµέρες. Όσον αφορά τους προµηθευτές εξωτερικού οι µέρες εξόφλησης κυµαίνονται
από 30 µέχρι και 120 ηµέρες. Οι µέσες σταθµικές µέρες εξόφλησης προµηθευτών εξωτερικού είναι 80
ηµέρες ενώ οι αντίστοιχες για προµηθευτές εσωτερικού είναι 110 ηµέρες.
5.15

Κύκλος εργασιών

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩ∆ 03 για το διάστηµα 1/1/2010 έως 31/12/2010
είναι η κάτωθι :
Κωδ. 252.9 Κατασκευή άλλων πλαστικών προιόντων
519.0 Λοιπό Χονδρικό εµπόριο

5.16

Κόστος πωληθέντων

5.17

Λοιπά έσοδα

5.18

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
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2010
10.052.780
2.191.725
12.244.505

2009
10.768.094
486.090
11.254.184
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5.19

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

5.20

Χρηµατοοικονοµικό κόστος ( καθαρό )

5.21

Φόροι

5.22

Κέρδη ανά µετοχή

5.23

Μερίσµατα ανά µετοχή

∆εκέµβριος 2010

Για την χρήση του 2010, προτείνεται προς έγκριση από τη ΓΣ εντός του 2011 η µη διανοµή µερισµάτων,
λόγω ζηµιογόνου αποτελέσµατος.
5.24

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
2006 έως και

2010

τα αποτελέσµατα της εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί µε σχετική πρόβλεψη για

ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις συνολικού ποσού 200.000 ευρώ αντίστοιχα.
5.28

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού για την εταιρία κατά την τρέχουσα και την προηγούµενη
χρήση έχει ως εξής :

5.29

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
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Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, µετά την
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε διαγωνισµούς και καλής εκτελέσεως, της
εταιρίας την 31.12.2010, ανέρχονταν στο ποσό των Ευρώ 1.336.000 ευρώ.
6.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα

∆εν υπάρχουν συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π 24

7. Γεγονότα µετά τον Ισολογισµό
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά τον Ισολογισµό.
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8. Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλουµε στη Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονοµικές
Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2010 µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σε
αυτές.
Σηµαντικά Γεγονότα
Η χρήση 2010 αποτελεί την δεύτερη οικονοµική χρήση εφαρµογής από την Εταιρεία των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Η Εταιρεία στην χρήση 2010 είχε ως στόχο τη
διεύρυνση των µεριδίων αγοράς ώστε να µπορεί να εκµεταλλευθεί την παραγωγική της δυναµικότητα και
µέσω της µεγέθυνσης της εταιρείας να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Στην παρούσα χρήση
προέκυψαν ζηµίες λόγω της αύξησης τις τιµής της πρώτης ύλης η οποία δεν µετακυλήστηκε στους
πελάτες της εταιρείας και λόγω των επενδύσεων της εταιρείας σε νέες γραµµές παραγωγής η οποία
αναµένεται να προσδώσει µελλοντικά οφέλη τα αµέσως προσεχή έτη. Παρά την παγκόσµια οικονοµική
ύφεση η εταιρεία προσδοκά ότι θα συνεχίσει η ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών της και
προσδοκούµε, µέσα και από την προσπάθεια για µείωση του κόστους καθώς και την καλύτερη διαχείριση
των αποθεµάτων της εταιρείας, να έχουµε θετική πορεία κατά την τρέχουσα χρήση. Σπουδαίο ρόλο στα
ανωτέρω αναµένεται να διαδραµατίσει και η ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου µιας και πολλοί
ανταγωνιστές µας στις αγορές του εξωτερικού έχουν ως νόµισµα αναφοράς το δολάριο.
Οικονοµική θέση της εταιρείας
Παρά το ζηµιογόνο αποτέλεσµα η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2010 κρίνεται
ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2010 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 16.939.986 έναντι Ευρώ 18.088.273
της προηγούµενης χρήσεως.

Τα κυριότερα µεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2010 έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1 31.12.2010
12.244.505

1.1 31.12.2009
11.254.184

∆ (%)

-673.432

1.493.097

-145,10%

Κέρδη προ φόρων

-1.148.287

676.886

-269,64%

Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από
φόρους
Περιθώριο EBITDA

-1.148.287

441.262

-360,23%

-5,50%

13,27%

-141,46%

Κύκλος Εργασιών
Λειτουργικό Αποτέλεσµα (EBITDA)

8,80%

Ακολουθούν οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρίας ώστε να παρέχουν πληρέστερη
πληροφόρηση για τη χρήση που έκλεισε :
∆ΕΙΚΤΕΣ
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης

1.1 31.12.2010

Κυκλοφορούν ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού
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Πάγιο ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού
73,57%
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο

74,05%

ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια/Σύνολο υποχρεώσεων
101,88%
246,17%
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων/Σύνολο παθητικού
49,53%
28,89%
Ίδια κεφάλαια/Σύνολο παθητικού
50,47%
71,11%
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.
Ίδια κεφάλαια/Πάγιο ενεργητικό
68,60%
96,03%
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια
Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
119,50%
159,56%
Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονοµικής µονάδος.
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
1.1 1.1 31.12.2010
31.12.2009
Καθαρό περιθώριο κέρδους προ φόρων
-11,90%
6,01%
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων/Ίδια κεφάλαια
-8,60%
3,74%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Μικτά αποτελέσµατα/Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών
1,96%
13,30%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της
εταιρείας.
∆ιαχείριση χρηµατο ο ικο νο µικών κινδύνων
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιµετώπισής τους από την εταιρεία
είναι οι παρακάτω:

1.

2.

3.

4.

Κίνδυνος
Πιστωτικός
Κίνδυνος
(Κίνδυνος
επισφάλειας
πελατών)
Κίνδυνος
ρευστότητας

Συναλλαγµατικός
κίνδυνος
Αυξοµείωση
τιµών πρώτων
υλών

Προβλέψεις της εταιρείας
Η εταιρεία µελετάει το ενδεχόµενο να ασφαλίσει τις πιστώσεις προς την
πελατεία της. Επιπλέον ασχολείται επισταµένα µε την αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τα µέγιστα επιτρεπτά
όρια πίστωσης.
• Η εταιρεία µέσω των συνεργαζόµενων τραπεζών εξασφαλίζει τα αναγκαία
πιστωτικά όρια χρηµατοδότησης.
• Η εταιρεία χρησιµοποιεί κατά περίπτωση ειδικά χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία (π.χ. leasing, factoring κ.α.)
•
Η εταιρεία µε διασπορά σε µεγάλο πλήθος πελατών περιορίζει τους
κινδύνους.
∆εν είναι σηµαντικός , λόγω του ότι το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών
γίνεται σε ευρώ.
Ο ρυθµός µεταβολής των τιµών πώλησης δεν συµπίπτει µε το ρυθµό
µεταβολής της τιµής κτήσης τους µε αποτέλεσµα την αύξηση του µικτού
περιθωρίου κέρδους στην περίπτωση ανοδικών τιµών και τη µείωσή του
στην περίπτωση πτωτικών τάσεων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρµόζει
σταθερή πολιτική αποθεµάτων ενώ µέσω της πολύχρονης συνεργασίας της
µε τους προµηθευτές της φροντίζει να ενηµερώνεται το συντοµότερο
δυνατό για τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις τιµές των πρώτων υλών της
εφαρµόζοντας την ανάλογη πολιτική

Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται µε συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών
πιστώσεων. Η εταιρία µεριµνά ώστε να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς
χρήση, έτσι ώστε να περιορίζεται όσο είναι δυνατόν ο κίνδυνος ρευστότητας.
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∆ιαχείριση κεφαλαίου
Στόχος της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα της
εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της και να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους
µετόχους τιµολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά µε το κόστος και φροντίζοντας την κεφαλαιακή
διάρθρωση.
Η διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους. Προκειµένου
να πετύχει την επιθυµητή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρεία µπορεί να προσαρµόζει το µέρισµα, να
προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει νέες µετοχές.
Ως ίδια κεφάλαια νοούνται το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των κερδών εις νέων
και των λοιπών αποθεµατικών (εκτός δικαιωµάτων µειοψηφίας).
Ακίνητα
Η εταιρεία, κατέχει τα εξής ακίνητα:
∆ύο συνεχόµενα γήπεδα, που αποτελούν ένα ενιαίο γήπεδο που βρίσκονται στη θέση «Καρατζόλι» της
Κτηµατικής Περιφέρειας της κοινότητας Νίκαιας Λάρισας και ειδικότερα το ένα απ’ αυτά έχει έκταση 2.790
τ.µ και το άλλο έχει έκταση 4.000 τ.µ. µετά των επ’ αυτών κτισµάτων (εργοστάσιο, αποθήκες, γραφεία).
Τρία συνεχόµενα οικόπεδα, που αποτελούν ένα ενιαίο γήπεδο που βρίσκεται στη θέση «Καρατζόλι» της
Κτηµατικής περιφέρειας του δηµοτικού διαµερίσµατος Νίκαιας Λάρισας και ειδικότερα: 2.557 τ.µ., 4.967
τ.µ. και 14.262 τ.µ. Στα ανωτέρω γήπεδα σύµφωνα µε την βεβαίωση αποπεράτωσης οικοδοµής (αριθµ.
πρωτοκόλλου

6573/5.12.2001)της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Λάρισας έχουν κατασκευασθεί νέες κτιριακές συνολικής επιφανείας 9.218,46 τετ. µέτρα.
Κατεχ όµενα χ ρεόγραφα
Η εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα κατά την 31.12.2010

∆ραστηριότητα στον τοµέα ερευ νών και ανάπ τυ ξ ης
Η εταιρεία δεν διαθέτει οργανωµένο τµήµα ερευνών και ανάπτυξης αλλά στα πλαίσια της περαιτέρω
επέκτασής της

γίνεται προσπάθεια της αναβάθµισης και περαιτέρω αξιοποίησης των παραγόµενων

προϊόντων της .
Υ π οκαταστήµατα της εταιρείας
Η εταιρεία έχει ένα υποκατάστηµα και στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας της εξετάζει το ενδεχόµενο
ίδρυσης και νέων υποκαταστηµάτων.
Μερισµατική Πολιτική
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

λαµβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010, την χρηµατοοικονοµική

κατάσταση της εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδοµένα του ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού
περιβάλλοντος προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, που θα
συγκληθεί στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου 2011, να µην διανεµηθεί µέρισµα στη τρέχουσα
χρήση για να µπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα στα επενδυτικά της πλάνα

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού που να επηρεάζουν την οικονοµική
κατάσταση της εταιρίας.
Προβλεπ όµενη π ορεία

35

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

∆εκέµβριος 2010

Κατά την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δροµολογηθεί προσπάθειες, για ακόµη µεγαλύτερη βελτίωση της
δραστηριότητας και της οικονοµικής θέσης της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο, εκτιµά ότι στη χρήση
2011, παρά την παγκόσµια ύφεση και την µείωση της ανάπτυξης στο εσωτερικό της χώρας προοπτικές
και τα µηνύµατα της αγοράς, είναι θετικά.
•

•

Έχουν ληφθεί δραστικά µέτρα για τη µείωση των εξόδων και γενικότερα τη συγκράτηση αυτών
µε απώτερο στόχο την αποκλιµάκωσή τους σε συσχετισµό µε τους αυξανόµενους ρυθµούς
ανάπτυξης της εταιρείας.
Τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών µας, προδικάζουν καλύτερα
αποτελέσµατα για την επόµενη χρήση.

Λάρισα 27 Απριλίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΡΕΠΑΣ

ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αθήνα , 1 Ιουνίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Σωτήριος Γερ.Βαρδαραµάτος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12851

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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