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Ισολογισµός
31/12/2009
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2008

Σηµείωση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

5
12

2.729.384
102.907

3.108.938
73.522

2.832.292

3.182.460

6
7

172.741
6.086.974

712.794
3.317.649

7
8

43.190
101.804

11.608
30.500

6.404.709

4.072.551

9.237.000

7.255.011

9
10

2.678.445
935.771
(9.016.147)
(5.401.930)

2.678.445
935.771
(7.627.491)
(4.013.275)

13

4.779

52.607

4.779

52.607

9.397.188

5.947.751

20.653

9.081

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ελληνικό ∆ηµόσιο - Προκαταβολή Φόρου
Εισοδήµατος
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη/ (Ζηµιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές

14

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
∆άνεια
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

11

5.216.311

5.258.847

14.634.152
14.638.931
9.237.000

11.215.679
11.268.286
7.255.011
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Ποσά σε Ευρώ

Υπόλοιπο στις 1
Ιανουαρίου 2008
Καθαρές ζηµιές
χρήσης
Υπόλοιπο στις 31
∆εκεµβρίου 2008
Υπόλοιπο στις 1
Ιανουαρίου 2009
Καθαρές ζηµιές
χρήσης
Καθαρό Εισόδηµα
καταχωρηµένο απ'ευθείας στη
καθαρή θέση
Υπόλοιπο στις 31
∆εκεµβρίου 2009

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα
εις νέον

Καθαρή
θέση
µετόχων
εταιρίας

2.678.445

935.771

(6.016.824)

(2.402.607)

(2.402.607)

-

-

(1.610.667)

(1.610.667)

(1.610.667)

2.678.445

935.771

(7.627.491)

(4.013.275)

(4.013.275)

2.678.445

935.771

(7.627.491)

(4.013.275)

(4.013.275)

(1.397.174)

(1.397.174)

(1.397.174)

8.519

8.519

8.519

(9.016.146)

(5.401.930)

(5.401.930)

-

2.678.445

935.771

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Kατάσταση Tαµειακών Ροών
Ποσά σε Ευρώ
Ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες

1/1 έως
31/12/2008

217.727
(324.916)

646.248
(399.721)

(107.189)

246.527

(20.805)
241.785
49

(309.073)
1.268
685

221.030

(307.120)

Σηµείωση

21
21

5
21
21

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
∆άνεια αναληφθέντα
Αποπληρωµή δανεισµού
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος
της περιόδου

1/1 έως
31/12/2009

22.237
(42.536)

8

(42.536)

22.237

71.304

(38.356)

30.500

68.856

101.804

30.500

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Οι οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε» (η «Εταιρεία») της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»).
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε (η «Εταιρεία») παράγει και εµπορεύεται κυρίως
αλλαντικά και κρεατοσκευάσµατα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Η Εταιρεία εδρεύει στη ΒΙΠΕ Ξάνθης στην Ελλάδα και είναι θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. σε
ποσοστό 55%.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται στις Oικονοµικές Kαταστάσεις του οµίλου Π.Γ ΝΙΚΑΣ
Α.Β.Ε.Ε και είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της µητρικής εταιρείας www.nikas.gr.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας την 30 Μαρτίου 2010 και υπόκεινται της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχει εφαρµόσει η Εταιρεία κατά τη σύνταξη αυτών των Oικονοµικών Kαταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται
εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε» έχουν καταρτιστεί από
τη διοίκηση βάση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»), περιλαµβανοµένων των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («∆ΛΠ») και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΑ
που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).
Όλα τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («ΕΕ»),
εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 39 «Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία:Αναγνώριση και Επιµέτρηση».
Σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο εξέδωσε τους Κανονισµούς
2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την υιοθέτηση του ∆ΛΠ 39, εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν
σε αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις εισηγµένες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Καθώς η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου οι οποίες δεν
απαιτούνται από την έκδοση του ∆ΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι παρούσες Oικονοµικές Kαταστάσεις
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το
Σ∆ΛΠ.
Οι Oικονοµικές Kαταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των
περιπτώσεων των γηπέδων και κτιρίων, τα οποία αποτιµώνται σε καθορισµένο κόστος κατά την 1 Ιανουαρίου 2004
και αποσβένονται έκτοτε (εκτίµηση εύλογης αξίας αποκλειστικά και µόνο για την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ), των
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση, και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη
αξία µέσω αποτελεσµάτων.
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Η ετοιµασία των Oικονοµικών Kαταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Επίσης
απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους. Παρά το
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις τρέχουσες
περιστάσεις και πληροφορίες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους
υπολογισµούς. Οι περιοχές που εµπεριέχουν υποκειµενικότητα και υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για
τις οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται στην Σηµείωση 4.
2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση προτύπων
Ορισµένα νέα ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεις 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 και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και
εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί
αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι συναλλαγές µε µη
µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι οικονοµικές οντότητες
µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) είτε δύο
καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Ο Όµιλος έχει αποφασίσει να
παρουσιάζει µία κατάσταση.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας,
καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την
επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. Η τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες
γνωστοποιήσεις και εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή.
∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε
βάση µία ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής
οντότητας που εξετάζονται τακτικά από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας
(Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτή την εσωτερική
κατηγοριοποίηση. Η τροποποίηση δεν είχε καµία επίδραση στον αριθµό των τοµέων που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού»
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να
µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν . Η τροποποίηση δε θα έχει επίδραση στον Όµιλο, καθώς όλο το κόστος
δανεισµού που αφορούσε περιουσιακά στοιχεία που πληρούσαν τις προϋποθέσεις είχε κεφαλαιοποιηθεί.
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∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την εισαγωγή
του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή
όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα
συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση
των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και
υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται
συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά
µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.
∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν λογιστική αντιστάθµισης
για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές οικονοµικές τους καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται
στον Όµιλο καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων.

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ε∆∆ΠΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως
“πόντους’’ ή “ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή
στον Όµιλο.
Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας
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 ποιό πρότυπο
πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
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 στον
Όµιλο, καθώς ο Όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο
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εξωτερικό.
Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις περιουσιακών
στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 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 στον Όµιλο.
Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009
∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιουλίου 2009)
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 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. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται
από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα
εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Ο
Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.

∆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. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, 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.
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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
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. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις.
Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.
∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα
∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον
καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες
περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει
ακόµη υιοθετιθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010)
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 αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆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 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 του Οµίλου.
∆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
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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. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η τροποποίηση
αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετιθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
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 τροποποίηση αυτή θα εφαρµοστεί στον Όµιλο, από
την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή.
∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις περιόδους
που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009)
Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει
εφαρµογή στον Όµιλο.
Ε∆∆ΠΧΑ 17- ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους » (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 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. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που
τίθεται σε εφαρµογή.
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 στον Όµιλο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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 στον Όµιλο. Η τροποποίηση
αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 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 Ιούλιο 2009. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον
δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2010. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)
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.
∆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).
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∆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»
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» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)
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» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)
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.

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α) Νόµισµα αποτίµησης και νόµισµα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («νόµισµα αποτίµησης»).
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα λειτουργίας και το νόµισµα παρουσίασης
της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από
την εκκαθάριση (είσπραξη ή πληρωµή) τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που
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αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι
διαφορές της εύλογης αξίας.
2.4 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση. Το κόστος
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα σχετιζόµενες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό πρόσθετα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος
τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν
οι σχετικές εργασίες πραγµατοποιούνται.
Τα γήπεδα και οικόπεδα παρουσιάζονται σε καθορισµένο κόστος και δεν αποσβένονται. Ως καθορισµένο κόστος
λαµβάνεται η εκτίµηση εύλογης αξίας της 1 Ιανουαρίου 2004 από ανεξάρτητους εκτιµητές αποκλειστικά και µόνο για
την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧA. Η µέθοδος εκτίµησης που χρησιµοποιήθηκε για τα οικόπεδα και γήπεδα είναι η
συγκριτική προσέγγιση. Τα κτίρια παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος και αποσβένονται σύµφωνα µε τις παρακάτω
ωφέλιµες ζωές.
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο
διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειµµατική του
αξία. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων είναι ως εξής:

- Κτίρια
- Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
- Μεταφορικά µέσα
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

25

Έτη

6,6

Έτη

5-6,6

Έτη

5

Έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και
αναπροσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.6).
Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
(α) Εµπορικά σήµατα και άδειες
Τα εµπορικά σήµατα και οι άδειες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις και έχουν µετρήσιµη ωφέλιµη
ζωή. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται και καταχωρούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής
των στοιχείων αυτών η οποία είναι 5 χρόνια.
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(β) Λογισµικά προγράµµατα
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
υπολογίζονται και καταχωρούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών,
η οποία είναι 3 χρόνια.
∆απάνες που απαιτούνται για την εξέλιξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγµατοποιούνται.
(γ) Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν αυτά πραγµατοποιούνται. Τα έξοδα που
πραγµατοποιούνται σε προγράµµατα ανάπτυξης (και σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και δοκιµές νέων ή βελτιωµένων
προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώµατες ακινητοποιήσεις όταν είναι πιθανό ότι το πρόγραµµα ανάπτυξης θα πετύχει,
εξετάζοντας την εµπορική και τεχνική δυνατότητα του προγράµµατος, και το κόστος ανάπτυξης µπορεί να µετρηθεί
αξιόπιστα. Τα υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους λογαριασµούς εξόδων όταν αυτά πραγµατοποιούνται.
Έξοδα ανάπτυξής τα οποία σε προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται
σαν ασώµατες ακινητοποιήσεις σε µεταγενέστερη οικονοµική χρήση. Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν µετρήσιµη
ζωή και έχουν κεφαλαιοποιηθεί, αποσβένονται από την έναρξη της εµπορικής παραγωγής του προϊόντος, µε την
σταθερή µέθοδο απόσβεσης κατά την περίοδο την οποία θα φέρει οικονοµικά οφέλη. Η χρονική περίοδος απόσβεσης
δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.
2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις
ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ εύλογης αξίας, µειωµένης
κατά το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας που θα ανακτηθεί από τη χρήση του περιουσιακού
στοιχείου. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές
µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα στο έτος
που προκύπτουν.
2.7 Επενδύσεις
Η Εταιρεία ταξινοµεί τις επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η
∆ιοίκηση καθορίζει την κατάταξη κατά την αρχική αναγνώριση των επενδύσεων και επανεξετάζει την κατάταξη σε
κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης.
(α) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ή προσδιορίσιµες πληρωµές,
τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από
εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στο
µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις
στον ισολογισµό (Σηµείωση 2.9).
(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων
Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία για εµπορία
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα) και αυτά τα οποία κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία κατά την αρχική
αναγνώριση τους. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία εάν αποκτήθηκαν µε σκοπό
να πουληθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ή εάν έτσι κατατάχθηκαν από την ∆ιοίκηση. Τα παράγωγα
κατατάσσονται επίσης ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν χαρακτηρισθούν ως αντισταθµίσεις. Τα στοιχεία
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ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εµπορία ή
αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού.
(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες η προσδιορίσιµες πληρωµές
και συγκεκριµένη λήξη, τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη
τους. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε κατατάσσονται σε αυτήν την
κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στο µη
κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την
ηµεροµηνία Ισολογισµού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής -η ηµεροµηνία
κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκείνα σε Εύλογη Αξία Μέσω των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Για τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω των Αποτελεσµάτων Χρήσης οι άµεσα επιρριπτέες δαπάνες καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα χρήσης. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα ταµειακών εισροών από τις επενδύσεις λήγει ή
µεταβιβάζεται, και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η
ιδιοκτησία.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω των Αποτελεσµάτων Χρήσης
αποτιµώνται σε εύλογη αξία. Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από
τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα σε Εύλογη Αξία
Μέσω των Αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται
στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα
στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως
αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα
αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. Μεταβολές στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων σε ξένο νόµισµα τα οποία έχουν καταταχθεί ως ∆ιαθέσιµα προς Πώληση, οι οποίες οφείλονται σε µεταβολές
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες
προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων
που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι έχει µειωθεί η αξίας των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε
σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η
διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των
µετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.
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2.8 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.
Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου ετήσιου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων
και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία των
γενικών εξόδων παραγωγής. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων.
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της
συνήθους δραστηριότητας αφαιρούµενων των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
2.9 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρούµενων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές
αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα
ποσά που οφείλονται µε βάση τους αρχικούς συµβατικούς όρους της απαίτησης. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι
η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών, προεξοφλούµενων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσµατα.
2.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις τραπεζικές
υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εµφανίζονται µε τον δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στον
Ισολογισµό.
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση των σχετικών φόρων, σε µείωση του
προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες
µετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την
συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.
2.12 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση
της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Προνοµιούχες µετοχές που είναι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία ταξινοµούνται ως
υποχρεώσεις. Τα µερίσµατα αυτών των προνοµιούχων µετοχών αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως
χρηµατοοικονοµικό έξοδο.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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2.13 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης και προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν υπολογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή
δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους
φορολογικούς συντελεστές που έχουν ψηφισθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και θα ισχύουν όταν οι
προσωρινές διαφορές αντιστραφούν.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στην περίπτωση όπου αναµένεται ότι θα υπάρξει
µελλοντική φορολογική ωφέλεια.
2.14 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η Εταιρεία καταχωρεί τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές ως έξοδο όταν αυτές καθίστανται δεδουλευµένες. Με
την πληρωµή των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών εξαντλείται η υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των
εργαζοµένων για την καταβολή συντάξεως. Έκτοτε, η υποχρέωση ανήκει στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Παρόλα αυτά, βάσει νόµου η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ αποζηµίωση στο προσωπικό κατά την
συνταξιοδότηση αυτού, ποσό το οποίο κυµαίνεται σύµφωνα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας στην Εταιρεία και τον τελικό
µισθό του κάθε εργαζόµενου. Η υποχρέωση αυτή απεικονίζεται λογιστικά βάσει του ∆ΛΠ 19 ως «Πρόγραµµα
Καθορισµένης Παροχής» µε εφάπαξ καταβολή της παροχής. Η Εταιρεία δε δηµιουργεί αποθεµατικό επενδύσεων για
την κάλυψη της υποχρέωσης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία
της δεδουλευµένης υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή προσαρµοσµένη µε τις µεταβολές που προκύπτουν από
τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος προϋπηρεσίας. Η υποχρέωση που προκύπτει λόγω
της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της
εκτιµώµενης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που
προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και ξεπερνούν το περιθώριο του 10% της
σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την
περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των
εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο
µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν η Εταιρεία τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένων
πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές είτε όταν δεσµεύεται να τερµατίσει
την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές επίσηµο πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει
πιθανότητα απόσυρσης, ή όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελούσια αποχώρηση. Παροχές
τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους.
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Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης, κατά την οποία υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που
θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη
υποχρέωση.
2.15 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση
θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα πληρεί όλους τους προβλεπόµενους όρους της επιχορήγησης.
Τα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις τα οποία αφορούν µελλοντικά έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα σε αντιστοιχία µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
2.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και οι επίδικες υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται όταν:
i. Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων.
ii. Είναι πιθανότερο ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της υποχρέωσης.
iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν τα έξοδα τερµατισµού συµφωνιών µίσθωσης, και παροχές προσωπικού
κατά τον τερµατισµό της απασχόλησης. Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες.
Όπου υπάρχει ένας αριθµός παρόµοιων υποχρεώσεων, η πιθανότητα να απαιτηθεί εκροή κατά την τακτοποίηση της
υποχρέωσης προσδιορίζεται εξετάζοντας κάθε κατηγορία υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα
και αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων
µπορεί να είναι µικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίµησης της διοίκησης,
απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ηµεροµηνία του ισολογισµού (Σηµείωση 4). Το
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες
αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.
2.17 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά
από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. Σε περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής
χρηµάτων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές καταχωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ως µείωση
των εσόδων.
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(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν
υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η
παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλούµενων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.
Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
(δ) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
2.18 Μισθώσεις
(α) Η Εταιρεία ως µισθωτής
Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές της ιδιοκτησίας
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της
µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων
µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις
από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του
χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά
τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη
περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για τις λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης µε την σταθερή
µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
(β) Η Εταιρεία ως εκµισθωτής
Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση.
Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως
αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την εκµίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια
σταθερή περιοδική απόδοση.
Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του
ισολογισµού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε βάση σύµφωνη µε παρόµοιες
ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους
µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.
2.19 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις
όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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2.20 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις
Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης.
∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των κονδυλίων στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων κονδυλίων
στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, µεταβολές στην εύλογη αξίας του ενεργητικού και παθητικού λόγω µεταβολών των
επιτοκίων, µεταβολές σε τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, και κίνδυνο ταµειακών ροών από
µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα
των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη
χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία λειτουργεί µε
συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες
και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων
κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς οι συναλλαγές της Εταιρείας διεξάγονται σε Ευρώ.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται σε πελάτες µε
αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και
εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εµπράγµατες ή
άλλες εξασφαλίσεις.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή ταµειακά διαθέσιµα και άµεσα
ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα καθώς και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια.
Χρονική ανάλυση ταµειακών εκροών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων:
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(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των
επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία.
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε µεταβλητό
επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε
κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε
µεταβλητό επιτόκιο, τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να
µετατραπούν σε σταθερά.
3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές (π.χ. παράγωγα,
µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς
και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές προσδιορίζεται µε
την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική τους αξίας. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους
στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που
προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την
Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις
και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο και ενδέχεται να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής:
α) Φόρος Εισοδήµατος
H πρόβλεψη του φόρου εισοδήµατος είναι µια περιοχή όπου η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι ενέχει σηµαντικό κίνδυνο να
υπάρξουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις µελλοντικά λόγω της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας της Ελλάδας, όπου οι
φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας θεωρούνται ως οριστικές µόνο µετά τη διενέργεια ελέγχου από τις
φορολογικές αρχές.
Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος απαιτείται κρίση από την Εταιρεία επειδή υπάρχουν
πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το ένα θα επιβληθούν
επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από την αρχική εκτίµηση, η διαφορά θα
επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.
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Επίσης ο υπολογισµός αναβαλλόµενης φορολογίας δηµιουργείται µε τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν
ψηφιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού και εκτιµάται ότι θα ισχύουν κατά την αντιστροφή των προσωρινών
διαφορών. Ο φορολογικός συντελεστής σύµφωνα µε τον οποίο θα υπολογιστεί τελικά η φορολογική ελάφρυνση ή
επιβάρυνση µπορεί τελικά να διαφέρει.
β) Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση
Η υποχρέωση παροχών στο προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση προσδιορίζεται βάσει µελέτης ανεξάρτητων
αναλογιστών. Η τελική υποχρέωση µπορεί να διαφέρει από αυτή του αναλογιστικού υπολογισµού λόγω διαφορετικών
πραγµατικών στοιχείων, που σχετίζονται µε το προεξοφλητικό επιτόκιο, τον πληθωρισµό, τις µισθολογικές αυξήσεις,
δηµογραφικά και άλλα στοιχεία.

Τα ανωτέρω ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα βαρών.
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6. Αποθέµατα
31-12-2009

31/12/2008

Α' ύλες και υλικά συσκευασίας
Τελικά προϊόντα
Λοιπά εµπορεύµατα - προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

150.238
13.961
8.542

548.045
146.573
18.176

Σύνολο

172.741

712.794

Ποσά σε Ευρώ

Μείον: Προβλέψεις για απαρχαιωµένα, βραδέως κινούµενα και κατεστραµµένα αποθέµατα:
Α' ύλες και υλικά συσκευασίας
Τελικά προϊόντα
-

-

-

-

172.741

712.794

31-12-2009

31/12/2008

Πελάτες

1.213.101

1.684.957

Επιταγές - γραµ/τια πελατών
Πελάτες -Επιταγές πελατών
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

301.664
1.514.765
(917.050)

708.644
2.393.601
(917.050)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Προκαταβολές
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 24)
Ελληνικό ∆ηµόσιο
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος
Λοιπά & Εξοδα Εποµένων Χρήσεων

597.715
6.650
5.462.421
31.987
11.203
20.188

1.476.551
11.525
1.710.317
72.851
11.608
46.405

Σύνολο

6.130.164

3.329.257

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος

6.118.961
11.203

3.317.649
11.608

Σύνολο

6.130.164

3.329.257

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ποσά σε Ευρώ

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει
µεγάλο αριθµό πελατών.
Η χρονική ανάλυση των καθαρών απαιτήσεων των πελατών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούµενης
χρήσης, έχει ως εξής:
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8.Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
31/12/2009

31/12/2008

1.381

419

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις

100.423

30.081

Σύνολο

101.804

30.500

Ποσά σε Ευρώ
∆ιαθέσιµα στο ταµείο

Τα πιο πάνω αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών.

9. Μετοχικό Κεφάλαιο
Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2008
Μεταβολές µετοχικού κεφαλαίου
1 Ιανουαρίου 2009
Μεταβολές µετοχικού κεφαλαίου
31 ∆εκεµβρίου 2009

Αριθµός
µετοχών

Κοινές
µετοχές

Σύνολο

904.880

2.678.445

2.678.445

-

-

-

904.880

2.678.445

2.678.445

-

-

-

904.880

2.678.445

2.678.445

Η ονοµαστική αξία των κοινών µετοχών είναι Ευρώ 2,96 ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν πλήρως
καταβληθεί.

\
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11. ∆ανεισµός
31/12/2009

31/12/2008

Τραπεζικός δανεισµός

5.216.311

5.258.847

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

5.216.311

5.258.847

Σύνολο δανείων

5.216.311

5.258.847

Ποσά σε Ευρώ
Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Όλα τα δάνεια της Εταιρείας αφορούν σε δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου. Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα
κυµαινόµενα επιτόκια για το σύνολο των δανείων την ηµεροµηνία του ισολογισµού έχουν ως εξής: 6,19% κατά την
31/12/2009 και 6,75% κατά την 31/12/2008.
Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσµων δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους. Οι λογιστικές αξίες
των δανείων της Εταιρείας αφορούν δάνεια εκφρασµένα αποκλειστικά σε Ευρώ.
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Αναβαλλόµενη φορολογία
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις εµφανίζονται συµψηφισµένες στον Ισολογισµό στην
περίπτωση όπου υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν κατά τον υπολογισµό της τρέχουσας
φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης (όταν οι σχετικές προσωρινές διαφορές αντιστραφούν) και όταν οι
αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν στην
περίπτωση όπου οι απαιτήσεις/υποχρεώσεις αφορούν στο ίδιο νοµικό πρόσωπο. Στην χρήση 2009, όπως και στην
προηγούµενη, η εταιρεία είχε µόνο φορολογικές απαιτήσεις, όπως φαίνεται παρακάτω:
12. Aναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
31/12/2009

31/12/2008

102.907

73.522

-

-

102.907

73.522

Ποσά σε Ευρώ
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Το µεγαλύτερο ποσοστό τον αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο µετά από 12 µήνες.

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω:
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ποσά σε Ευρώ
Στις 1 Ιανουαρίου 2008
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
Μεταβολή προηγούµενης χρήσης
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΓΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

21.034

(188.574)

241.062

73.522

21.034

(188.574)

241.062

73.522

(21.034)

48.355

-

27.321
2.064

-

(140.219)

241.062

102.907
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13.Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
31/12/2009

31/12/2008

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές

4.779

52.607

Σύνολο

4.779

52.607

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Συνταξιοδοτικές παροχές

135.786

-

Σύνολο

135.786

-

31/12/2009

31/12/2008

6.636
(1.857)

52.025
583

4.779

52.607

Ποσά σε Ευρώ

Συνταξιοδοτικές παροχές
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµίες
Υποχρέωση στον ισολογισµό

Η υποχρέωση για την αποζηµίωση του προσωπικού κατά την συνταξιοδότηση του από την εταιρεία είναι η
προκύπτουσα από τον νόµο 2112/1920. Βάσει του νόµου αυτού η υποχρέωση είναι συνάρτηση των ετών
προϋπηρεσίας του υπαλλήλου στην Εταιρεία, και του µικτού µηνιαίου µισθού του εργαζοµένου κατά την
συνταξιοδότηση προσαυξηµένου µε τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης
προκύπτει από αναλογιστική µελέτη, οι υπολογισµοί της οποίας έχουν γίνει µε βάση την µέθοδο της Προβλεπόµενης
Μονάδας Πίστωσης (Projected Unit Credit), όπως ορίζει το ∆.Λ.Π 19, καθώς και των παραδοχών που απαιτεί η
αναφερόµενη µέθοδος. Οι κύριες παραδοχές είναι οι εξής: α) Το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο καθορίσθηκε όπως
ορίζει το ∆.Λ.Π 19 ως ίσο µε τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών οµολόγων για το χρονοδιάγραµµα καταβολής
των παροχών, β) ο µέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού (2%) ο οποίος βασίζεται στο
πρόγραµµα σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στρατηγική της Λισσαβόνας, γ) η µέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση
µισθολογίου η οποία είναι ίση µε τον εκτιµώµενο µελλοντικό ρυθµό πληθωρισµού συν ένα σταθερό περιθώριο, δ) η
µελλοντική κινητικότητα του προσωπικού η οποία εκτιµάται ότι θα είναι ίδια µε την κινητικότητα του προσωπικού
όπως αυτή προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία της εταιρείας, ε) Οι καταστατικές διατάξεις του ταµείου κύριας
ασφάλισης του κάθε εργαζοµένου όσον αφορά την ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης θα παραµείνουν οι ίδιες σε
µακροχρόνια βάση στ) η θνησιµότητα του προσωπικού, η οποία υπολογίζεται ανά εργαζόµενο βάσει των νέων
Ελληνικών Πινάκων Θνησιµότητας 1990 για άνδρες και γυναίκες.
Στη τρέχουσα χρήση η εταιρεία προέβει σε αναλογιστική µελέτη για τον υπολογισµό της υποχρέωσης για
συνταξιοδότηση του προσωπικού της µε δεδοµένη τη µείωση του προσωπικού της κατά 15 άτοµα. Το ποσό της
υποχρέωσης που προέκυψε είναι 4.778,29 και µε βάση αυτό η εταιρεία µείωση την συσσωρευµένη πρόβέψη κατά
47.829,39. Το ποσό της πρόβλεψης που εµφανίζεται στίς οικονοµικές καταστάσεις του 2009 καλύπτει την υποχρέωση
συνταξιοδότησης του προσωπικού της εταιρείας.
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Οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι µακροπρόθεσµες και η πλειονότητα αυτών αναµένεται να πληρωθεί µετά από 12
µήνες.

14. Προµηθευτές
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31/12/2009

31/12/2008

Προµηθευτές

271.539

803.676

Αξιόγραφα και υποσχετικές

486.346

131.939

Προµηθευτές

757.885

935.615

8.574.257

4.883.863

∆εδουλευµένα έξοδα

21.245

-

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

37.366

62.585

6.435

65.688

9.397.188

5.947.751

Ποσά σε Ευρώ

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 24)

Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

15. Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σηµείωση 4, µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών στην Ελλάδα θεωρούνται ως οριστικές
µόνο µετά τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.
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16. Έξοδα ανά κατηγορία
31/12/2009

31/12/2008

1.049.678

1.334.485

4.855.611

5.796.993

294.881

249.510

360.539

402.997

18.218

25.600

76

-

302.168

338.936

6.881.171

8.148.521

Έξοδα ∆ιοίκησης

433.308

328.511

Έξοδα ∆ιάθεσης

414.017

614.266

Κόστος Πωληθέντων

6.033.844

7.205.744

Σύνολο

6.881.169

8.148.521

Ποσά σε Ευρώ
Αµοιβές & παροχές σε εργαζοµένους

Σηµειώσεις

17

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αποσβέσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
Αµοιβές και παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
∆ιαφήµιση και λοιπά έξοδα προβολής
Λοιπά
Σύνολο

5

Οι παραπάνω δαπάνες επιµερίζονται ως εξής

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων & άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν επιµερισθεί ως εξής:
31/12/2009

31/12/2008

Έξοδα ∆ιοίκησης

15.639

16.933

Έξοδα ∆ιάθεσης

11.506

14.818

Κόστος Πωληθέντων

267.736

217.759

Σύνολο

294.881

249.510

Ποσά σε Ευρώ
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17. Παροχές σε εργαζοµένους

18. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) – καθαρά

Ποσά σε Ευρώ
Έξοδα τόκων
-Τόκοι τραπεζικών δανείων και λοιπά έξοδα τραπεζών

324.917

399.721

Έσοδα τόκων

(49)

(685)

Σύνολο

324.868

399.036

19. Φόρος εισοδήµατος

31/12/2009

31/12/2008

(12.109)

(12.134)

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 12)

27.321

73.522

Σύνολο

15.212

61.388

Ποσά σε Ευρώ
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι
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20. Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα

31/12/2009

31/12/2008

Έσοδα από επιδοτήσεις ΟΑΕ∆

135.241

73.956

Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

165.902

571

Ζηµιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

(36.048)

Ποσά σε Ευρώ

Λοιπά

46.032

(2.935)

Σύνολο

311.127

71.592
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21. Λειτουργικές ταµειακές ροές

Ποσά σε Ευρώ

1/1 έως
31/12/2009

1/1 έως
31/12/2008

(1.412.385)

(1.672.055)

Σηµείωση

Ζηµιές προ φόρων Περιόδου
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Ζηµιές / (Κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων
στοιχείων

5

294.881

249.510

20

(129.854)

(571)

Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων

18
18

(49)
324.916

(685)
399.721

20

(47.829)
(12.110)

(12.134)

(982.430)

(1.036.214)

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

540.054

20.464

Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(2.800.907)

(1.632.266)

Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων

3.461.010

3.294.264

1.200.157

1.682.462

217.727

646.248

Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων
Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο
προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Καταβληµένοι φόροι
Λοιπά

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

22. Ανειληµµένες υποχρεώσεις
Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
Κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού δεν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις που θα επιβαρύνουν τις
οικονοµικές καταστάσεις του 2009.
Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων
Η Εταιρεία δεν µισθώνει µηχανικό εξοπλισµό µε λειτουργικές µισθώσεις.

23. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.
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24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.

31/12/2009

31/12/2008

4.209.678

3.594.761

Πωλήσεις υπηρεσιών

-

-

Άλλα έσοδα

-

-

4.209.678

3.594.761

3.701.409

4.584.304

Αγορές υπηρεσιών

-

-

Έξοδα

-

-

3.701.409

4.584.304

Ποσά σε Ευρώ
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα
Πωλήσεις αγαθών

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα που
χρεώθηκαν
Αγορές αγαθών

iii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµείωση 7):
-Μητρικής
-Συνδεδεµένων

5.191.506

1.710.317

246.528

-

5.438.034

1.710.317

8.504.328

4.883.863

69.929

-

8.574.257

4.883.863

-

-

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη (Σηµείωση 14):
-Μητρικής
-Συνδεδεµένων

iv) ∆άνεια σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις(Σηµείωση 7):

v) Αγορές / Πωλήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε συνδεδεµένα µέρη:
Αξία αγοράς παγίων

26.305

Αναπόσβεστη αξία παγίου

-

-

Τιµή πώλησης

-
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.
Oικονοµικές Καταστάσεις ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2009
Κέρδη από πώληση παγίου

125.036

-

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα µε τους
τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη.

25. ∆έσµευση Μητρικής Εταιρείας για την οικονοµική στήριξη της Εταιρείας
Λόγω του ύψους των συσσωρευµένων ζηµιών , η εταιρεία εµφανίζει την 31 ∆εκεµβρίου 2009 αρνητική καθαρή θέση
ύψους € 5.401.930 και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 και 48, παράγραφος 1 του Κ.Ν
2190/1920, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς τη δυνατότητα συνέχισης των
δραστηριοτήτων της εταιρείας. Παρόλα αυτά, µε δεδοµένο ότι η µητρική εταιρεία Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε έχει δεσµευτεί
να συνεχίσει την οικονοµική στήριξη της εταιρείας µε σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, οι
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων (going
concern).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Κ.
ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ

Α∆Τ.Μ -784443

Α∆

ΜΕΛΟΣ

∆.Σ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α∆Τ
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ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
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Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον εταιρικό ισολογισµό της
31ης ∆εκεµβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών
της χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη
διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών
καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια
λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας
και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι
Οικονοµικές Καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει
υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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 γνώµης µας.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε
ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, καθώς και τη
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέµα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώσουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 25 των
οικονοµικών καταστάσεων, η οποία αναφέρεται στην αρνητική καθαρή θέση που εµφανίζει η Εταιρεία κατά
την 31 ∆εκεµβρίου 2008, ύψους € 4.013.275, καθώς και στη δέσµευση της µητρικής Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ να
συνεχίσει την οικονοµική στήριξη της Εταιρείας µε σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α
παράγραφος 3 καθώς το άρθρο 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20, και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε
τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.

Αθήνα, ........................ 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 113
∆ηµήτρης Σούρµπης
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891

