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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΘΔΖ
ηνηρεία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
(ποζά ζε € τιλ.)

εκ.

31/12/2010

31/12/2009

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψκαηα πάγηα

13

79.904

83.001

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

14

1.687

1.117

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο (πνπ ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο

15

14.759

14.759

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

16

244

241

96.595

99.119

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα

18

8.711

7.729

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

17

51.035

37.630

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε

20

3.612

3.612

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

19

982

2.709

64.340

51.680

160.935

150.799

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ

ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο
Μεηνρηθφ θεθάιαην

21

73.236

73.236

Απνζεκαηηθά

22

9.295

9.295

(24.635)

(24.048)

57.896

58.483

Κέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκεο ηακεηαθέο ππνρξεψζεηο

25

39.335

43.243

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

23

8.810

8.754

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

24

2.261

2.323

5

5

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Λεθζείζεο Δπηρνξεγήζεηο

26

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

1.639

1.708

52.050

56.033

44.158

30.404

1.374

1.214

5.456

4.665

50.988

36.283

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

27

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο ηακεηαθέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

25

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

103.038

92.316

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

160.935

150.799
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΖΜΑΣΟ 01/1/2010 – 31/12/2010
ηνηρεία θαηάζηαζεο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο
(ποζά ζε € τιλ.)
Πσιήζεηο
Κφζηνο Πσιεζέλησλ
Μηθηό Κέξδνο
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έζνδα/ (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά)
Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά
Κέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α) + (β)

εκ.
8
9
9
9
10
11
12

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

2010

2009

99.172
(57.872)
41.300
(33.697)
(5.454)
340
2.488
(2.552)
(64)
(523 )
(587)
0
(587)

98.639
(55.342)
43.297
(33.254)
(4.973)
237
5.306
(3.259)
2.047
(908)
1.139
0
1.139
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ
ηνηρεία θαηάζηαζεο κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
(πνζά ζε € ρηι.)
Τπόινηπν 31/12/2008
Κίλεζε πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31/12/2009
Κίλεζε πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31/12/2010

Μεηνρηθό Κεθάιαην

Απνζεκαηηθά

70.736
2.500
73.236
0
73.236

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

9.295
9.295
0
9.295

Κέξδε / (δεκηέο) εηο
λένλ
(25.187)
1.139
(24.048)
(587)
(24.635)

ύλνιν
54.844
3.639
58.483
(587)
57.896
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ
ΔΜΜΔΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ
(πνζά ζε € ρηι.)
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

2010

2009

(64)

2.047

4.876

4.878

Πξνβιέςεηο

22

(337)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

(2)

0

Κέξδε πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο

Κέξδνο / (δεκηά) απφ πψιεζε παγίσλ

(131)

28

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ

2.552

3.259

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)

(1.066)

256

(13.474)

(9.206)

13.754

3.409

Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

(2.571)

(3.285)

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη

(306)

(25)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

3.590

1.025

(2.401)

(3.970)

183

(23)

19

26

(2.200)

(3.967)

0

2.500

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)

1.500

4.000

(3.952)

(1.844)

(665)

(858)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

(3.117)

3.798

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

(1.726)

856

2.709

1.853

982

2.709

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
1.
Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ ELBISCO ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ε «Δηαηξία») δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο δεκεηξηαθψλ (άιεπξα, θξπγαληέο, κπηζθφηα, ςσκί θαη ινηπά αξηνζθεπάζκαηα).
H Δηαηξία έρεη έδξα ζην 21ν ρικ. Λεσθ. Μαξαζψλνο – Πηθέξκη Αηηηθήο.
Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο νξίζζεθε ζε εθαηφ (100) ρξφληα, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ
απφ ηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε αδείαο ζπζηάζεσο απηήο.
θνπφο ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ηδξπηηθνχ θαηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη:








Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή ζηηο ηδηφθηεηεο εξγνζηαζηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ, ζηελ Διιάδα ή ην
εμσηεξηθφ κπηζθφησλ πάζεο θχζεσο θαη ζπλαθψλ εηδψλ αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο θαη ε εκπνξία απηψλ.
Ζ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία εηδψλ δηαηξνθήο πάζεο θχζεσο, λσπψλ, θαηεςπγκέλσλ ή ζπληεξεκέλσλ κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν, ηππνπνηεκέλσλ ή κε, θαη ε εκπνξία απηψλ.
Ζ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη ζπζθεπαζία αιεχξσλ, δηαθφξσλ ηχπσλ, πξννξηδφκελσλ είηε γηα πεξαηηέξσ βηνκεραληθή
επεμεξγαζία είηε γηα νηθηαθή ρξήζε θαη ε εκπνξία απηψλ.
Ζ αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ πνπ παξάγνπλ θαη εκπνξεχνληαη ηα αλσηέξσ
πξντφληα θαη ηα ζπλαθή απηψλ.
Ζ πψιεζε θαη δηαλνκή κε ίδηα κέζα ή κέζσ αληηπξνζψπσλ ησλ σο άλσ εηδψλ θαζψο θαη ινηπψλ θαηαλαισηηθψλ εηδψλ
πάζεο θχζεσο.
Ζ ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζε επηρεηξήζεηο κε απηφ ή άιιν αληηθείκελν εξγαζηψλ θαη ππφ νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή.
Ζ παξνρή ινγηζηηθψλ, κεραλνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε άιιεο εηαηξίεο, θαζψο θαη
ππεξεζηψλ δηαθήκηζεο, πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ πάζεο θχζεσο.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2005 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Ννκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ππ’αξηζκ. Πξση. ΔΜ 8335/05 ΓΗ
εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΠΗΚΟΣΧΝ Α.Β.Δ., β) ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ELITE Α.Δ. γ) Ν.
ΒΟΗΝΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. κε ηελ ELBISCO EΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. ΓΗΑΝΟΜΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ – απνξξνθνχζα εηαηξία θαη ήδε κεηνλνκαζζείζα
ζε ELBISCO ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ELBISCO A.Β.Δ.Δ.
Οη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 29/03/2011.
2.
Αξρέο ζύληαμεο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Οη παξνχζεο εηήζηεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ELBISCO Α.Β.Δ.Δ. κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαιχπηνπλ φιν
ην ηξέρνλ έηνο θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), θαη ηηο
Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ).
Όια ηα ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην ΓΛΠ θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηθχξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο
δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλέο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ (ΓΛΠ) 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» πνπ αθνξνχλ
ζε αληηζηάζκηζε ραξηνθπιαθίνπ θαηαζέζεσλ.
Δπεηδή ε Δηαηξία δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηζηάζκηζε ραξηνθπιαθίνπ, νη νπνίεο δελ απαηηνχληαη
ζχκθσλα κε ηελ έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ Δ.Δ., νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί
ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. θαη ηα ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην ΓΛΠ.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ Δηήζησλ Δηαηξηθψλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Οη Δηήζηεο Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
κε ηελ εθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
Ζ ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Δηαηξηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο
απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη
ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθφ
βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη είλαη πεξίπινθεο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 6.
3.

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη
δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο
ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ,
ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε
ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο»
Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην
πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε
επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα
απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα
θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο,
ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν απνθηψλ λα επηκεηξά ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε
ζην αλαινγηθφ πνζνζηφ ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
απνθηψκελνπ. Ζ εηαηξία εθαξκφδεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010.
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ»
θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο
ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη
αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ Όκηιν, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο
ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39.
ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρώξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 Μαξηίνπ 2009)
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ
Όκηιν.
ΔΓΓΠΥΑ 15 – πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010)

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεξηθέο
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18 (δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα
κε ην ΓΛΠ 11. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή
ζηνλ Όκηιν.
ΔΓΓΠΥΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ,
εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009)
Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ
θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξεί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ
δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ
αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν
ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξία, θαζψο δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε
ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ.
ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο» (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ,
εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009)
Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (non-reciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε
ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ζ δηεξκελεία απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο» (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2009)
Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε
έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή
πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη
εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2009 ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ)
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. Οη παξαθάησ
ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε. Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο
δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ
εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2.
ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο»
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.
ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη
ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν.
ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ»
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Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ηεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο
κηζζψζεηο.
ΓΛΠ 18 «Έζνδα»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ελεξγεί σο
πξαθηνξεπφκελνο/εληνιέαο ή πξάθηνξαο.
ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα επηκεξηζηεί ε ππεξαμία
γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8
(δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ).
ΓΛΠ 38 «Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία»
Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ
άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο.
ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ σο
παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ)
δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα
επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε
ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα.
ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, ησλ
ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο
πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν.
ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθό»
Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, θαηάιιεια κέζα
αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο
εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2013)
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο
απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε
ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο
είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά
ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε
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ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά
ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ
θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα
απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9
θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά
παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα
απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα
εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2012)
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη
αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα
κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12, ε επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ
ηξφπν πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο πψιεζεο.
Λφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην
επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα
αλαθηεζεί εμ’νινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο. Απηή ε ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην απνζβέλεηαη θαη απνηειεί
κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ
αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη κέζσ ηεο πψιεζεο. Ζ ππφζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα πνπ είλαη επελδπηηθά
αθίλεηα, επεηδή ε αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ
(government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε
ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια
ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε
φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο
αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη
ζε εθαξκνγή.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ.
πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο
ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά
ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ ((εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ
απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί
εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε Δηαηξία έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010)

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ
πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη
εθαξκνγή ζηελ Δηαίξηα.
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν
θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2011)
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν
ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο
απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ)
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2010. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο,
εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο
κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ
απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ
θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ
ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ
27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα
θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε
επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.
ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ
πηζηφηεηαο πειαηψλ.
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4.

ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη πνιηηηθώλ

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
(α) πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
πλδεδεκέλεο είλαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ε Δηαηξία έρεη νπζηψδε επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, ην νπνίν γεληθά ηζρχεη φηαλ ηα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο θπκαίλνληαη κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο. Ο ινγαξηαζκφο ησλ
επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμαγνξά (κεησκέλε κε ηπρφλ
δεκίεο απνκείσζεο).
Σν κεξίδην ηεο Δηαηξίαο ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα,
ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Οη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο
επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηεο Δηαηξίαο επί ησλ
δεκηψλ κηαο ζπλδεδεκέλεο ππεξβεί ηελ αμία ηεο επέλδπζεο ζηελ ζπλδεδεκέλε, δελ αλαγλσξίδνληαη επηπιένλ δεκηέο, εθηφο εάλ έρνπλ
γίλεη πιεξσκέο ή έρνπλ αλαιεθζεί πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπλδεδεκέλεο.
Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα
νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Χο γεσγξαθηθφο ηνκέαο,
νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο
θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.
Μεηαηξνπή μέλνπ Ννκίζκαηνο
(1) Λεηηνπξγηθφ Νφκηζκα θαη Νφκηζκα παξνπζίαζεο
Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2002 είλαη ην Δπξψ.
(2) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ.
Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη
ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο
ζπλαιιαγέο (θαη απφ ηε κεηαηξνπή ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα) αλαγλσξίδνληαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
Δλζώκαηα Πάγηα
Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε. Σν θφζηνο θηήζεσο
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ
εάλ είλαη πηζαλφ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.
Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν
κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε ρξήζε ηνπο:
Κηίξηα

20- 50

έηε

4-20

έηε

Απηνθίλεηα

5-9

έηε

Λνηπφο εμνπιηζκφο

4-7

έηε

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο
ζέζεο.
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Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη
άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο
θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θεθαιαηνπνηνχληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
απαηηείηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο. Όια ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεσο.
Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
(α)
Τπεξαμία
Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ην πιεφλαζκα ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο έλαληη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηεο Δηαηξίαο ζηελ αμία ηεο
θαζαξήο ζέζεο ηεο εμαγνξαδφκελεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκέξα ηεο εμαγνξάο.
Ζ ππεξαμία ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ζε εηήζηα βάζε θαη απνηηκάηαη ζην θφζηνο κείνλ ηηο ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο
απνκείσζεο. Καηά ηελ εθάζηνηε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά θαηά πφζνλ πθίζηαληαη ελδείμεηο απνκείσζεο. Δάλ
ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε κε ζηφρν λα αμηνινγεζεί θαηά πφζνλ ε ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο είλαη
πιήξσο αλαθηήζηκε.
Ζ ππεξαμία θαηαλέκεηαη ζε κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ γηα ιφγνπο ειέγρνπ απνκείσζεο. Ζ θαηαλνκή γίλεηαη ζηηο κνλάδεο
δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηελ εμαγνξά απφ ηελ νπνία πξνήιζε ε ππεξαμία.
(β)
ήκαηα θαη άδεηεο
Σα ζήκαηα θαη νη άδεηεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 5-15 ρξφληα.
(γ)
Λνγηζκηθό Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 8 ρξφληα.
(δ)
Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
Σα έμνδα έξεπλαο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο φηαλ απηά πξνθχπηνπλ. Σα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ (θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δνθηκέο λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ) αλαγλσξίδνληαη σο αζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο εάλ είλαη πηζαλφ λα πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξεία κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Σα ππφινηπα έμνδα αλάπηπμεο
θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο εμφδσλ κφιηο απηά πξνθχπηνπλ. Έμνδα αλάπηπμήο ηα νπνία ζε πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο
ρξήζεηο είραλ θαηαρσξεζεί ζαλ έμνδα, δελ θαηαρσξνχληαη ζαλ αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζε κεηαγελέζηεξε νηθνλνκηθή ρξήζε. Σα
έμνδα αλάπηπμεο ηα νπνία έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί απνζβέλνληαη απφ ηελ εθθίλεζε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, βάζε
ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ αλακελφκελσλ σθειεηψλ ηνπ πξντφληνο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο απφζβεζεο
πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δηαηξία δελ ππεξβαίλεη ηα 5 έηε. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξντφληνο
ην αλαπφζβεζην κέξνο κεηαθέξεηαη ζηα έμνδα.
Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο
θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.
Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο
ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.
Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο
πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ
πεξηιακβάλεη, ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη αλαινγία ησλ γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο. Ζ θαζαξή

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

ειίδα 15 απφ 39

ELBISCO ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
(πνζά ζε € ρηι.)

ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο
αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Ζ Δηαηξία θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο : (α) δάλεηα θαη
απαηηήζεηο θαη (β) δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.
(α)
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηεινχλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνθαζνξηζκέλεο
πιεξσκέο πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κία ελεξγή αγνξά. πκπεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εθηφο απφ απηά κε
σξίκαλζε άλσ ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο κε
θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Οη απαηηήζεηο εληάζζνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο είηε ζηελ θαηεγνξία «Πειάηεο θαη ινηπέο
απαηηήζεηο» είηε ζηελ θαηεγνξία « Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα » (εκείσζε 19) .
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο
κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ
ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο
φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3
κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
Γηα ηηο ρξήζεηο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε Δηαηξία δελ είρε απαηηήζεηο απφ ζπκβάζεηο δαλείσλ.
(β)
Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα
νπνία είηε έρνπλ νξηζζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία είηε δελ εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. πκπεξηιακβάλνληαη ζηα
καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο εάλ ε δηνίθεζε ζθνπεχεη λα πσιήζεη ηηο ζπκκεηνρέο εληφο 12 κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ην θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
(γ)
Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο,
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ.
ηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πξνο πώιεζε θαη κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Σα ζηνηρεία µε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (ή νκάδεο ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε) ηαμηλνκνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
πξννξίδνληαη γηα πψιεζε θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο, εάλ ε
ινγηζηηθή αμία αλαθηάηαη θπξίσο µέζσ ηεο πψιεζεο θαη φρη απφ ηελ ζπλερή ρξήζε ηνπο.
Ζ Δηαηξία πηνζέηεζε ην ∆ΠΥΠ 5 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006, µε εθαξκνγή ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνηχπνπ. Ζ πηνζέηεζε ηνπ
∆ΠΥΠ 5 θαηέιεμε ζε αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο αξρήο γηα ηα ζηνηρεία µε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε.
Σα ζηνηρεία µε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε δελ παξνπζηάδνληαλ πξνεγνπκέλσο σο θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Γελ ππήξρε δηαθνξά ζηελ απνηίκεζε κεηαμχ ησλ µε θπθινθνξνχλησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα πψιεζε θαη απηψλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ζπλερή ρξήζε.
Γαλεηζκόο
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
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H δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζεσξεί φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα
επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη ζπλεπψο δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία
απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο.
Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο
ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη πάλσ ζηε βάζε ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ πνπ ζεζπίδνληαη ή νπζησδψο ζεζπίδνληαη ηελ
εκέξα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη παξάγνπλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Ζ δηνίθεζε πεξηνδηθά αμηνινγεί ηα ζεκεία εθείλα ζηηο θνξνινγηθέο
δειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθή εξκελεία θαη
ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φπνπ απαηηείηαη πάλσ ζηε βάζε ησλ πνζψλ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.
Αλαβαιιφκελνο θφξνο νξίδεηαη ν θφξνο ν νπνίνο αλακέλεηαη λα είλαη πιεξσηένο ή αλαθηήζηκνο γηα δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ
βάζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο, θαη ινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν
ππνινγηζκνχ κε βάζεη ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε
ζπλαιιαγή άιιε εθηφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο θαη ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ, νχηε ην
θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφλ λα ππάξμνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε
έλαληη ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε
ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ε αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηελ
Δηαηξία, νπφηε είλαη πηζαλφλ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είραλ ηεζεί ζε ηζρχ ή είραλ
νπζησδψο ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ νη αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα θαηαζηνχλ απαηηεηέο θαη νη ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ εθηφο εάλ αθνξά ζηνηρεία πνπ ρξεψλνληαη ή
πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα νπφηε θαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινγηζηηθνπνηείηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
(α)
Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
(β)
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2112/20 ε Δηαηξία θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο απνρσξνχληεο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο,
ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο
(απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα
θαηαβιεζεί είλαη ίζν κε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιινληαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο. Σα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο
ζηνπο εξγαδνκέλνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19 – «Παξνρέο Δξγαδνκέλσλ». Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο
γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηηο κεηαβνιέο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αθαηαρψξεηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο
θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο
κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη
είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζη΄ απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ
αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζη΄
απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο
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ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζη’ απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα
ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.
Δπηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ αλαµέλεηαη µε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί
θαη ε Δηαηξία ζα ζπκµνξθσζεί µε φινπο ηνπο πξνβιεπφµελνπο φξνπο.
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα, αλαβάιινληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηέιεζµαηα έηζη ψζηε λα αληηζηνηρίδνληαη µε
ηα έμνδα πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεµηψζνπλ.
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αγνξά ελζσµάησλ παγίσλ, πεξηιαµβάλνληαη ζηηο µαθξνπξφζεζµεο
ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφµελεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζµνχ
απνηειεζµάησλ µε ηελ ζηαζεξή µέζνδν θαηά αλαµελφµελε σθέιηµε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη παξνχζα, λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ
γεγνλφησλ, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ ψζηε λα ηαθηνπνηεζεί ππνρξέσζε, θαη κπνξεί λα γίλεη κηα αμηφπηζηε
εθηίκεζε ηνπ πνζνχ. Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη πξφβιεςε γηα επηδήκηεο ζπκβάζεηο φηαλ ηα αλακελφκελα νθέιε πνπ ζα παξαρζνχλ
απφ ηε ζχκβαζε είλαη κηθξφηεξα απφ ην αλαπφθεπθην θφζηνο ησλ ππνρξεψζεσλ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο. Οη πξνβιέςεηο
αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ξήηξεο ιήμεο κηζζψζεσλ θαη ηηο παξνρέο εμφδσλ ππαιιήισλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν
θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξία δεζκεχεηαη λφκηκα ή ηεθκαηξφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο. Οη
πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο
εθηηκήζεηο.
Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
(α)
Πσιήζεηο αγαζψλ
Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο
θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
(β)
Παξνρή ππεξεζηψλ
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο
παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
(γ)
Έζνδα απφ ηφθνπο
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
(δ)
Έζνδα απφ δηθαηψκαηα
Σα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
(ε)
Μεξίζκαηα
Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.
Μηζζώζεηο
Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ε Δηαηξία δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηαμηλνκνχληαη σο
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ
ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο
ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα,
απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή
κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο.
Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ
απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
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Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή
εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
5.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

1.1. 5.1.
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο,
επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο
επηηνθίσλ. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε απηήο. Ζ
Δηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, φπσο πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ζπλαιιάγκαηνο
(futures/forwards) θαη ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ (swaps) κε ζθνπφ λα αληηζηαζκίζεη ηελ έθζεζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
θηλδχλνπο.
(α) Κίλδπλνο αγνξάο
(ii) Κίλδπλνο απφ κεηαβνιέο ηηκψλ
Ζ Δηαηξία θαηέρεη θάπνηα ρξεφγξαθα κεησκέλεο αμίαο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Πεξηνπζηαθά ηνηρεία,
ηα νπνία απνηππψλνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ .
Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ πξψησλ πιψλ . Ζ θεξδνθνξία ηεο κπνξεί λα επεξεαζηεί (είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά)
απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ νη νπνίεο ζπµµεηέρνπλ ζην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο θαη ησλ δαπαλψλ θαηά 33,37%. Ζ
πξψηε χιε, δειαδή ην ζηηάξη, απνηειεί ην βαζηθφ παξάγνληα θφζηνπο παξαγσγήο γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Σν ζηηάξη
δηαπξαγµαηεχεηαη ρξεµαηηζηεξηαθά ζην εμσηεξηθφ θαη ε δηαµφξθσζε ηεο ηηµήο ηνπ είλαη απνηέιεζµα ηεο δηεζλνχο πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο επηδξνχλ άµεζα ζηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφµελσλ ζηηεξψλ θαη ζπλεπψο θαζνξίδνπλ ηελ
πξνζθνξά. Δλ αληηζέζεη, ε δήηεζε θηλείηαη ζε ζηαζεξά επίπεδα. Καηά ζπλέπεηα ζε πεξηφδνπο θαιήο παξαγσγήο, νη ηηµέο ησλ
ζηηεξψλ δηαµνξθψλνληαη ζε ραµειά επίπεδα, ελψ ζε πεξηφδνπο µε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. βξνρή θαηά ηε ζπγθνµηδή ή
μεξαζία ζηνπο µήλεο σξίµαλζεο ησλ δεµεηξηαθψλ), ιφγσ µεησµέλεο παξαγσγήο, δηαµνξθψλνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα. Λφγσ
ηνπ απμεµέλνπ αληαγσληζµνχ ηνπ θιάδνπ, ηπρφλ απμήζεηο ησλ δηεζλψλ θαη εγρσξίσλ ηηµψλ ηεο πξψηεο χιεο δελ µεηαθπιχνληαη
εχθνια ζηελ ηειηθή ηηµή ησλ πξνΐφλησλ, γεγνλφο πνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα απνηειέζµαηα ηνπ Δηαηξίαο.
(iii) Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ζπλδένληαη µε θπκαηλφκελα επηηφθηα σο πξνο ην EURIBOR. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
θεθαιαίνπ θίλεζεο γίλεηαη κέζσ Πξαθηνξείαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ ρσξίο αλαγσγή (FACTORING), ηα επηηφθηά ηεο δε
βαζίδνληαη ζε EURIBOR πιένλ θπκαηλφκελνπ πεξηζσξίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο επηβαξχλνληαη κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο θαη
σο εθ ηνχηνπ ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηα επηηφθηα ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο. Ζ Δηαηξία
δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.
(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ θαη ηελ
άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Καλέλαο πειάηεο δελ έρεη ηέηνηα πνζνζηά αγνξψλ απφ ηελ Δηαηξία (πρ 10% ησλ
πσιήζεσλ) πνπ λα δηθαηνινγεί απμεκέλε εμάξηεζε θαη επνκέλσο εκπνξηθφ θίλδπλν. Οη πσιήζεηο ρνλδξηθήο γίλνληαη θπξίσο ζε
πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ. Απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηζησηηθνχ Διέγρνπ νξίδνληαη πηζησηηθά φξηα αλά πειάηε θαη
εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Όπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ δεηνχληαη εκπξάγκαηεο ή άιιεο
εμαζθαιίζεηο.
ηελ ζεκείσζε 17 αλαιχνληαη ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ βάζεη θαηεγνξηνπνηήζεσλ ππέξβαζεο ή κε ησλ θαζνξηζκέλσλ
πηζησηηθψλ νξίσλ, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο θάιπςεο ηνπ ζρεηηθνχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
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(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ραµειά επίπεδα έρνληαο ηθαλά ηακεηαθά δηαζέζηκα θαζψο θαη δηαζέηνληαο επαξθή
πηζησηηθά φξηα κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδεο. Ζ ρξνληθή αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
Δηαηξίαο αλαθέξεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (πνζά ζε € ρηι.)
Γαλεηζκφο

εληόο 1 έηνπο
4.779

κεηαμύ 1 & 2
εηώλ
3.908

κεηαμύ 2 & 5
άλσ ησλ 5 εηώλ
εηώλ
39.220
0

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

30.404

0

0

0

ύλνιν 31/12/2009

35.183

3.908

39.220

0

5.456

3.844

35.491

0

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

44.158

0

0

0

ύλνιν 31/12/2010

49.614

3.844

35.491

0

Γαλεηζκφο

(δ) Γηαρείξηζε Κεθαιαηαθνύ Κηλδύλνπ
Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη
νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ζην κέιινλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο θαη νθέιε γηα φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θαη λα δηαηεξήζεη κία θαηάιιειε θεθαιαηαθή δνκή γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή δνκή, ε Δηαηξία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ
πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο, ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ πξνζθπγή ζε
δαλεηζκφ.
Γείθηεο θεθαιαηαθνύ θηλδύλνπ
χλνιν Γαλεηζκνχ
Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα
Καζαξή Οθεηιή
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ύλνιν Κεθαιαίνπ
Γείθηεο θεθαιαηαθήο κόριεπζεο

31/12/2010
44.791
982
43.808
57.896
101.704
43,1%

31/12/2009
47.908
2.709
45.199
58.483
103.682
43,6%

εκεηψλεηαη φηη ν δείθηεο νθεηιψλ πξνο ην ζχλνιν θεθαιαίσλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βειηηψζεθε θαηά 0,5%
ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε.
1.2. 5.2.
Πξνζδηνξηζµόο ησλ επιόγσλ αμηώλ
Ζ νλνκαζηηθή αμία µείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο
αμία. Οη πξαγµαηηθέο αμίεο ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο εµθάληζήο ηνπο ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο
ππνινγίδνληαη µε βάζε ηε παξνχζα αμία ησλ µειινληηθψλ ηαµεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηµέλεο ζπµβάζεηο
ρξεζηµνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηµν γηα ηελ Δηαηξία γηα ηε ρξήζε παξφµνησλ ρξεµαηνπηζησηηθψλ
µέζσλ.
6.
εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα
κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν
λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο
επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο :
(α) Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ζ Δηαηξία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν
εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο.
Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ γηα ην εάλ ζα ηνπ επηβιεζνχλ
επηπιένλ θφξνη. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη
ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. Οη αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
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θαη ππνρξεψζεηο ζπµςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξµφζηµν λνµηθφ δηθαίσµα λα ζπµςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφµελνη θφξνη εηζνδήµαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα
θνξνινγηθή αξρή.
7.
Δπνρηθόηεηα
χκθσλα κε ηα δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά πξφηππα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο δελ επεξεάδνληαη απφ επνρηθνχο παξάγνληεο,
εθηφο απφ εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηκέξνπο αγνξέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη (π.ρ. πσιήζεηο αιεχξσλ ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ
ηνπ Πάζρα θαη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ).
8.
Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Ζ Δηαηξία δηαρσξίδεηαη ζηνπο παξαθάησ επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο :
1.
παξαγσγή θαη εκπνξία θξπγαληάο
2.
παξαγσγή θαη εκπνξία αιεχξσλ
3.
παξαγσγή θαη εκπνξία κπηζθφησλ
4.
παξαγσγή θαη εκπνξία αξηνζθεπαζκάησλ
5.
ινηπά
Σα απνηειέζκαηα αλά ηνκέα γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 31/12/2010 θαη 31/12/2009 θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ ελζψκαησλ
παγίσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Αλάιπζε θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ αλά ηνκέα
δξαζηεξηόηεηαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 01/01 - 31/12/2010
(ποσά σε € χιλ.)
Πσιήζεηο
Κφζηνο Πσιεζέλησλ
Μηθηό Κέξδνο

Φξπγαληά

Άιεπξα

Μπηζθόηα

Αξηνζθεπάζκαηα

Λνηπά

ύλνιν

31.757
(17.026)
14.731

14.613
(8.583)
6.030

28.245
(16.815)
11.430

23.466
(14.545)
8.921

1.091
(903)
188

99.172
(57.872)
41.300

(10.790)
(1.747)

(4.965)
(804)

(9.597)
(1.553)

(7.973)
(1.291)

(371)
(60)

(33.697)
(5.454)

Λνηπά έζνδα/ (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά)
Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά
Κέξδε/ Εεκηέο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

109
2.303
(817)
0

50
311
(376)
0

97
376
(727)
0

80
(263)
(604)
0

4
(239)
(28)
0

340
2.488
(2.552)
0

Κέξδε πξν θόξσλ

1.485

(65)

(350)

(866)
ΑξηνζθεπάΜπηζθόηα
ζκαηα
22.758
18.907
14.535
12.076
12.577
10.448

(267)

(64)

Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο

ηνηρεία Ιζνινγηζκνύ 31/12/2010
Δλζψκαηα πάγηα
Πειάηεο & ινηπέο απαηηήζεηο
Πξνκεζεπηέο & ινηπέο ππνρξεψζεηο

Φξπγαληά
25.587
16.342
14.140

Άιεπξα
11.774
7.520
6.507

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

Λνηπά

ύλνιν
879
562
486

79.904
51.035
44.158
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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
(πνζά ζε € ρηι.)

Αλάιπζε θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ αλά ηνκέα
δξαζηεξηόηεηαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 01/01 - 31/12/2009
(ποσά σε € χιλ.)
Πσιήζεηο
Κφζηνο Πσιεζέλησλ
Μηθηό Κέξδνο
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έζνδα/ (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά)
Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά
Κέξδε/ Εεκηέο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Κέξδε πξν θόξσλ
ηνηρεία Ιζνινγηζκνύ 31/12/2009
Δλζψκαηα πάγηα
Πειάηεο & ινηπέο απαηηήζεηο
Πξνκεζεπηέο & ινηπέο ππνρξεψζεηο

Φξπγαληά
31.452
(16.193)
15.259
(10.603)
(1.586)
76
3.146
(1.039)
0
2.107
Φξπγαληά
26.466
11.999
9.695

Άιεπξα
14.898
(8.433)
6.465
(5.023)
(751)
36
727
(492)
0
235
Άιεπξα
12.536
5.684
4.592

Μπηζθόηα

Αξηνζθεπάζκαηα

Λνηπά

29.020
(16.658)
12.362
(9.784)
(1.463)
70
1.185
(959)
0
226

22.638
(13.549)
9.088
(7.632)
(1.141)
54
370
(748)
0
(378)
ΑξηνζθεπάΜπηζθόηα
ζκαηα
24.420
19.049
11.071
8.636
8.945
6.978

ύλνιν

631
(509)
122
(213)
(32)
2
(121)
(21)
0
(142)
Λνηπά

98.639
(55.342)
43.297
(33.254)
(4.973)
237
5.306
(3.259)
0
2.047
ύλνιν

531
241
195

83.001
37.630
30.404

Γεπηεξεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο
ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ
(πνζά ζε € ρηι.)
ΠΧΛΖΔΙ
- Υψξεο επξσδψλεο
- Βαιθάληα
- Άιιεο ρψξεο
χλνιν
(ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΧΝ) ελζώκαηεο & αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο)
- Υψξεο επξσδψλεο
χλνιν
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ
- Υψξεο επξσδψλεο
χλνιν
ΤΝΟΛΙΚΔ ΠΧΛΖΔΙ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
Πσιήζεηο πξντφλησλ
Έζνδα απφ ππεξεζίεο

9.

31/12/2010

31/12/2009

95.062
3.275
835
99.172

95.514
2.678
448
98.639

81.591
81.591

84.118
84.118

2.401
2.401

4.224
4.224

98.832
340

98.402
237

Έμνδα αλά θαηεγνξία

Κόζηνο πσιεζέλησλ (πνζά ζε € ρηι.)
Κφζηνο πξψησλ & βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
Γεληθά βηνκεραληθά έμνδα
Απνζβέζεηο
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

31/12/2010
32.675
14.602
5.168
3.720
1.706
57.872

31/12/2009
30.646
14.482
4.925
3.731
1.559
55.342
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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
(πνζά ζε € ρηι.)

Έμνδα δηάζεζεο (πνζά ζε € ρηι.)
Έμνδα πξνψζεζεο & δηαθήκηζεο
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
Μεηαθνξηθά έμνδα
Γεληθά έμνδα
Απνζβέζεηο
ύλνιν

31/12/2010
18.424
6.523
3.905
4.285
559
33.697

31/12/2009
17.577
6.672
4.329
4.135
542
33.254

Έμνδα δηνίθεζεο (πνζά ζε € ρηι.)
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
Γεληθά έμνδα
Απνζβέζεηο
ύλνιν

31/12/2010
2.932
1.926
597
5.454

31/12/2009
2.801
1.568
605
4.973

31/12/2010
131
11
369
2
(173)
340

31/12/2009
(28)
(20)
387
33
(135)
237

31/12/2010
2.548
23
2.571
(19)
2.552

31/12/2009
3.202
83
3.285
(26)
3.259

10.

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα – έμνδα (θαζαξά)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (πνζά ζε € ρηι.)
Κέξδε / (δεκηέο) απφ πψιεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ δηαλνκήο
Έζνδα ελνηθίσλ
Λνηπά έζνδα
ύλνιν

11.

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο – θαζαξό

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (πνζά ζε € ρηι.)
Σφθνη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ
Έμνδα ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
ύλνιν
Υξεσζηηθέο / (Πηζησηηθέο) ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ύλνιν

12.

Φόξνο εηζνδήκαηνο

Φόξνο εηζνδήκαηνο & ινηπνί θόξνη (πνζά ζε € ρηι.)
Φφξνο εηζνδήκαηνο & ινηπνί θφξνη
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
Υξέσζε / (πίζησζε) αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο
ύλνιν

31/12/2010
(217)
(250)
(57)
(523)

31/12/2009
(84)
0
(824)
(908)

13.
Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κίλεζε έηνπο (12-κελν 2010)
Δλζώκαηα πάγηα
- Κόζηνο ή εύινγε αμία 01/01/2010
- Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
- Μεηαθνξέο
- Πσιήζεηο πεξηφδνπ - Μεηψζεηο
Τπόινηπν 31/12/2010
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 01/01/2010

Οηθόπεδα
& Κηίξηα
46.804
2.294
(5.343)
0
43.755
(2.834)

Μεηαθνξηθά κέζα &
Μεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο
58.035
3
3.584
(381)
61.240
(19.741)

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

Έπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο
5.038
3
756
0
5.797
(4.300)

ύλνιν
109.877
2.301
(1.004)
(381)
110.792
(26.876)
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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
(πνζά ζε € ρηι.)

- Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
- Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ
- πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 31/12/2010
Αλαπόζβεζηε αμία 31-Γεθεκβξίνπ-2010

(551)
0
(3.386)
40.370

(3.408)
330
(22.820)
38.420

(382)
0
(4.682)
1.115

Μεηαθνξηθά κέζα &
Μεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο
57.345
47
730
(86)
58.035
(16.395)
(3.411)
65
(19.741)
38.294

Έπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο
5.043
10
82
(97)
5.038
(3.974)
(440)
114
(4.300)
738

(4.342)
330
(30.888)
79.904

Κίλεζε έηνπο (12-κελν 2009)
Δλζώκαηα πάγηα

Οηθόπεδα & Κηίξηα

- Κόζηνο ή εύινγε αμία 01/01/2009
- Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
- Μεηαθνξέο
- Πσιήζεηο πεξηφδνπ - Μεηψζεηο
Τπόινηπν 31/12/2009
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 01/01/2009
- Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
- Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ
- πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 31/12/2009
Αλαπόζβεζηε αμία 31-Γεθεκβξίνπ-2009

44.044
3.826
(1.066)
0
46.804
(2.296)
(538)
0
(2.834)
43.970

ύλνιν
106.432
3.883
(254)
(184)
109.877
(22.665)
(4.389)
179
(26.876)
83.001

Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα αλαπξνζαξκφζζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηελ 01/01/2004 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, βάζε ηεο
απαιιαγήο πνπ επηηξέπεη ην ΓΠΥΠ 1. Σν πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο, θαζαξφ απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο πηζηψζεθε ζηα
θέξδε εηο λένλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
14.

Άπια πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
(πνζά ζε € ρηι.)
Κόζηνο αξρήο ρξήζεο
έμνδα εξεπλψλ
έμνδα αλαδηνξγάλσζεο
Κόζηνο ηέινπο ρξήζεο

2010

2009

4.748
251
853
5.853

4.407
254
88
4.748

Απνζβέζεηο αξρήο ρξήζεο
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο ηέινπο ρξήζεο

(3.631)
(534)
(4.166)

(3.142)
(489)
(3.631)

1.687

1.117

Αλαπόζβεζην ππόινηπν ρξήζεο

15.
Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Οη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31/12/2010 αλαιχνληαη σο εμήο:
Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο
πκκεηνρή (32,07%) ζηελ εηαηξία "ΜΟΡΝΟ Α.Δ."
ύλνιν

31/12/2010
14.759
14.759

31/12/2009
14.759
14.759

Ζ Δηαηξία θαηέρεη ην 32,07% ηεο εηαηξίαο ΜΟΡΝΟ Α.Δ., κε έδξα ηελ Θήβα, έρεη σο δξαζηεξηφηεηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία
πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ,
θαη πνηψλ πάζεο θχζεσο.
Ζ εηαηξία ΜΟΡΝΟ Α.Δ. παξάγεη κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, εχθακπηεο ζπζθεπαζίεο, θχπειια
βηνκεραληθήο ρξήζεο, θηβψηηα θηαιψλ, αγξνηηθά θηβψηηα, ράξηηλα πιηθά ζπζθεπαζίαο, θχπειια κίαο ρξήζεσο θαη κεγάιε πνηθηιία
απφ είδε νηθηαθήο ζπζθεπαζίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξία «ΜΟΡΝΟ Α.Δ.» αλαγλσξίζηεθε βάζεη ηεο αξρήο «ηζηνξηθφ θφζηνο (-)
απνκείσζε». Βιέπε ζεκείσζε 4.

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
(πνζά ζε € ρηι.)

16.
Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο (κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό)
Ο ινγαξηαζκφο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζηηο 31/12/2010 πεξηιακβάλεη πνζά πνπ αθνξνχλ εγγπήζεηο θαη πξνθαηαβνιέο
δεκνζίσλ νξγαληζκψλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ, θ.ι.π.) θαζψο θαη εγγπήζεηο ελνηθίσλ.
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο (πνζά ζε € ρηι.)
Δγγπήζεηο ελνηθίσλ
Δγγπήζεηο απηνθηλήησλ
Δγγπήζεηο Γ.Δ.Ζ.
Λνηπέο εγγπήζεηο
ύλνιν

31/12/2010
82
64
83
15
244

31/12/2009
82
61
83
15
241

17.
Πειάηεο θαη ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο (θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό)
Οη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Πειάηεο & ινηπέο απαηηήζεηο (πνζά ζε € ρηι)
- Πειάηεο
κείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
χλνιν
Πξνθαηαβνιέο
Λνηπνί ρξεψζηεο
Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ
ύλνιν

31/12/2010
42.654
(5.079)
37.575
55
13.268
137
51.035

31/12/2009
32.074
(4.923)
27.150
14
10.292
175
37.630

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία ηνπο (fair value).

31/12/2010
Πειάηεο
Πξφβιεςε
ύλνιν

ππόινηπα εθηόο
ππόινηπα εληόο ππόινηπα εθηόο
ζπκθσλεζέλησλ
ζπκθσλεζέλησλ ζπκθσλεζέλησλ
νξίσλ &
νξίσλ
νξίσλ (α)
επηζθαιή
35.063
2.512
5.079
0
0
-5.079
35.063
2.512
0

ζύλνιν
42.654
-5.079
37.575

εκείσζε (α). Σα πνζά πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζπκθσλεζέλησλ νξίσλ ε Δηαηξία εθηηκά φηη ζα ηα εηζπξάμεη ζε εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη δελ ζπληξέρεη ιφγνο δεκηνπξγίαο πξφβιεςεο.
18.
Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Απνζέκαηα
Δκπνξεχκαηα
Πξψηεο & βνεζεηηθέο χιεο
κείνλ: πξφβιεςε απαμησκέλσλ απνζεκάησλ
Έηνηκα πξντφληα
κείνλ: πξφβιεςε έηνηκσλ πξντφλησλ
ύλνιν

31/12/2010
617
5.005
(522)
3.617
(6)
8.711

31/12/2009
554
4.898
(438)
2.720
(6)
7.729

31/12/2010

31/12/2009

Γελ πθίζηαηαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ απνζεκάησλ.
19.
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Γηαζέζηκα ζε ηακεία & ηξάπεδεο
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
ύλνιν

32
951
982

13
2.696
2.709

31/12/2010
3.612
3.612

31/12/2009
3.612
3.612

Οη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο απνηεινχληαη απφ θαηαζέζεηο φςεσο.
20.
Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε
Οη επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε
πκκεηνρή (2,36%) ζηελ εηαηξία ΔΒΓΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ΤΝΟΛΟ

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξία ΔΒΓΑ Α.Δ. απνηηκήζεθε κε βάζε ηελ κέζνδν πξνεμφθιεζεο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
21.
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην φπσο πξνήιζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ ηξηψλ βηνκεραληθψλ εηαηξηψλ είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαη
απνηειείηαη απφ 18.309.000 νλνκαζηηθέο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 4,00 επξψ εθάζηε θαη αλέξρεηαη ζε €73.236 ρηιηάδεο. Ζ
Δηαηξία δελ έρεη πξφγξακκα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ.
Ζ Δηαηξία βάζεη ησλ απνθάζεσλ ηεο απφ 30 Ηνπλίνπ 2009 Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, πξνρψξεζε ζηελ αχμεζε
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά ην πνζφ ησλ 2.500.000 επξψ κε ηελ έθδνζε 625.000 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο
αμίαο 4,00 επξψ εθάζηε.
22.
Απνζεκαηηθά
Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη ζε:
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Σν Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο (Ν.2190/20, άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ
νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ (κεηά θφξσλ) θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Σαθηηθφ
Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ λα θζάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν.
Έθηαθηα απνζεκαηηθά
Σα έθηαθηα απνζεκαηηθά πεξηιακβάλνπλ πνζά απνζεκαηηθψλ ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε απνθάζεηο Σαθηηθψλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ, δελ έρνπλ εηδηθφ πξννξηζκφ θαη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο
ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πνζά απνζεκαηηθψλ ηα νπνία έρνπλ ζρεκαηηζηεί βάζεη δηαηάμεσλ ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο.
Σα αλσηέξσ έθηαθηα απνζεκαηηθά έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ θνξνινγεζέληα θέξδε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ
θνξνιφγεζε ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο.
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
Σα αθνξνιφγεηα θαη ηα εηδηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά ζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο
απφ αθνξνιφγεηα ή εηδηθψο θνξνινγεζέληα έζνδα θαη θέξδε.
Σα αλσηέξσ απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ ή λα δηαλεκεζνχλ κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ Δηαηξία δελ πξνηίζεηαη λα δηαλείκεη ή λα
θεθαιαηνπνηήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνζεκαηηθά θαη επνκέλσο δελ έρεη πξνβεί ζε ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα
επηβαιιφηαλ ζηελ πεξίπησζε απηή.
Αλάιπζε απνζεκαηηθώλ
(ποζά ζε € τιλ.)
Τπφινηπν 31/12/2008
Κίλεζε πεξηφδνπ 01/01 - 31/12/2009

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό
248
0

Έθηαθηα
απνζεκαηηθά
75
0

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

Αθνξνιόγεηα Απνζεκαηηθά ζε
ύλνιν
απνζεκαηηθά
εύινγε αμία
απνζεκαηηθώλ
8.972
0
9.295
0
0
0
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Τπφινηπν 31/12/2009
Κίλεζε πεξηφδνπ 01/01 - 31/12/2010
Τπφινηπν 31/12/2010

248
0
248

75
0
75

8.972
0
8.972

0
0
0

9.295
0
9.295

23.
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα
ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη
θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε
παξαθάησ:
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
31 Γεθέκβξηνο 2008
(Υξέσζε) / πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
31 Γεθέκβξηνο 2009
(Υξέσζε) / πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
31 Γεθέκβξηνο 2010

24.

Με θπθινθνξνύλ πληαμηνδνηηθέο
ελεξγεηηθό
ππνρξεώζεηο
(9.103)
514
(685)
8
(9.787)
523
(13)
(70)
(9.800)
452

Πξνβιέςεηο

Λνηπά
454
0
454
0
454

ύλνιν
205
(148)
57
27
84

(7.929)
(824)
(8.754)
(57)
(8.810)

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία

Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ
Τπφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ
χλνιν ρξέσζε ζηα απνηειέζκαηα
Πιεξσζείζεο εηζθνξέο
ύλνιν ζπληαμηνδνηηθώλ εηζθνξώλ

31/12/2010
2.323
210
(272)
2.261

31/12/2009
2.286
296
(258)
2.323

πλνιηθή ρξέσζε ζην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Καζαξά αλαινγηζηηθά θέξδε/ δεκηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηε ρξήζε
ύλνιν πεξηιακβαλόκελν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο

31/12/2010
97
114
0
210

31/12/2009
155
140
0
296

Ζ Δηαηξία πξαγκαηνπνίεζε αλαινγηζηηθέο κειέηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ κε ηελ κέζνδν Projected Unit Credit. Οη
βαζηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ ήηαλ:
Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο: 4,4%
Μέζε εηήζηα καθξνρξφληα αχμεζε πιεζσξηζκνχ: 2,0%
Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ: 3,0%
Μέζε εηήζηα καθξνρξφληα απφιπζε: 1,5%
Οηθεηνζειήο απνρψξεζε: 1,0%
25.
Σξαπεδηθέο Τπνρξεώζεηο
ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχεηαη ν δαλεηζκφο ηεο Δηαηξίαο, θαηά ηελ 31/12/2010.
πλνιηθόο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο
Μαθξνπξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο
πλνιηθόο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο

31/12/2010
39.335
5.456
44.791

31/12/2009
43.243
4.665
47.908

Σν ζχλνιν ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο 31/12/2010 ηεο Δηαηξίαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
Μαθξνπξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

31/12/2010
40.000
0

31/12/2009
44.000
64
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κείνλ: έμνδα νκνινγηαθνχ δαλείνπ
ύλνιν

(665)
39.335

(821)
43.243

Σν ζχλνιν ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο 31/12/2010 ηεο Δηαηξίαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο πιεξσηένο ηελ επφκελε ρξήζε
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
ύλνιν

31/12/2010
5.392
64
5.456

31/12/2009
4.000
665
4.665

Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξίαο έρεη ζπλαθζεί ζε επξψ (€).
Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη νη ειάρηζηεο πιεξσκέο ησλ ππνρξεψζεσλ
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ζκεξνκελίεο ιήμεο καθξνπξόζεζκσλ ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ
Ζκεξνκελίεο ιήμεο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ
Μεηαμχ 1 & 2 έηε
Μεηαμχ 2 & 5 έηε
Πάλσ απφ 5 έηε
ύλνιν
Ζκεξνκελίεο ιήμεο καθξνπξόζεζκσλ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ
Μέρξη 1 έηνο
Απφ 1 έσο 2 έηε
Απφ 2 έσο 5 έηε
Πάλσ απφ 5 έηε
ύλνιν
Μείνλ: Μειινληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ
Σξέρνπζα αμία ππνρξεώζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

31/12/2010

31/12/2009

4.000
36.000
0
40.000

4.000
40.000
0
44.000

65
0
0
0
65
(1)
64

683
65
0
0
748
(19)
729

Σξέρνπζα αμία ππνρξεώζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Μέρξη 1 έηνο
Μεηαμχ 1 & 2 έηε
Μεηαμχ 2 & 5 έηε
Πάλσ απφ 5 έηε
ύλνιν

31/12/2010
64
0
0
0
64

31/12/2009
665
64
0
0
729

Σν κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ γηα ηελ Δηαηξία αλήιζε ζε 3,324 %. (γηα ην έηνο 2009: 3,072 %).
26.
Λεθζείζεο Δπηρνξεγήζεηο
Οη επηρνξεγήζεηο έρνπλ ιεθζεί σο επηδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο Δηαηξίαο θαη αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε θηηξηαθνχ θαη
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2010 έρεη σο αθνινχζσο:
Δπηρνξεγήζεηο (πνζά ζε € ρηι.)
Τπφινηπν αξρήο
Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα
Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο

31/12/2010

31/12/2009

1.708

1.800

(69)

(91)

1.639

1.708

27.
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ο ινγαξηαζκφο πξνκεζεπηέο αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Πξνκεζεπηέο & ινηπέο ππνρξεώζεηο

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

31/12/2010

31/12/2009
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Πξνκεζεπηέο

37.352

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ

24.455

275

0

Γνπιεπκέλα έμνδα

4.563

3.930

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί & ινηπνί θφξνη – ηέιε

1.127

1.092

Λνηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

841

927

44.158

30.404

28.
Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο
Ζ Δηαηξία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο, σο εμήο :
Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο & απαηηήζεηο

31/12/2010

31/12/2009

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο

126

85

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ απφ πξνκεζεπηέο

144

450

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ απφ πειάηεο

13

15

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ πξνο πειάηεο

1.458

1582

ύλνιν

1.741

2.132

Ζ Δηαηξία ηεο 30/11/2007 ππέγξαςε νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο €40.000 ρηι. θαη θνηλνπξαθηηθφ δάλεην χςνπο €10.000 ρηι. Πξνο
εμαζθάιηζε ησλ δχν αλσηέξσ δαλείσλ, ε Δηαηξία παξαρψξεζε ππνζήθεο χςνπο €48.000 ρηι. θαη πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ χςνπο
€10.000 ρηι. επί ησλ αθηλήησλ ηεο. Ζ Γηνίθεζε δελ αλακέλεη πσο ζα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο
ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ.
29.

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο επί ησλ Δηήζησλ Δηαηξηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2010

1.3. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο
Ζ Δηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη ηελ ρξήζε 2004. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη θαη
επηβαξχλζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 2005 – 2010 δελ ζα
έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο.
1.4. Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο
Γελ ππάξρνπλ εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο λα εθθξεκνχλ απνθάζεηο δηαηηεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ αξρψλ, πνπ
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη λα κελ έρεη γίλεη αληίζηνηρε πξφβιεςε.
1.5. Γύλακε πξνζσπηθνύ
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Δηαηξία θαηά ηελ 31/12/2010 αλέξρνληαλ ζε 704 θαη ηελ 31/12/2009 αλέξρνληαλ
ζε 720 άηνκα.
1.6. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Οη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ηελ κεηξηθή εηαηξία ELBISCO A.E ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ, αθνξνχλ θπξίσο ηελ ρξέσζε
royalties γηα ηελ ρξήζε ζεκάησλ θαζψο θαη ρξέσζε ελνηθίνπ γηα ηελ ρξήζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ηδηνθηεζίαο ηεο. Σν πνζφ απηφ
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2010 αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 1.019 ρηι.
ηνλ αθφινπζν πίλαθα πεξηγξάθνληαη νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ρξεσζηηθά / πηζησηηθά ππφινηπα ησλ κεηφρσλ ηεο ELBISCO Α.Β.Δ.Δ
θαζψο θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο:

πνζά ζε € '000

Πσιήζεηο
01/01 - 31/12/2010
01/01 - 31/12/2009

Αγνξέο
01/01 - 31/12/2010
01/01 - 31/12/2009

ELBISCO ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ

2

2

1.019

1.029

ΜΟΡΝΟ Α.Δ.

0

0

4.117

3.624

846

3.796

31

386

ΔΒΓΑ Α.Δ.

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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ΑΓΑΝ Α.Δ.
ZITOLUKS A.D.
ΥΑΝΟΓΛΟΤ Α.Δ.
ΤΝΟΛΟ

0

0

117

104

1.822

908

853

675

0

0

267

496

2.670

4.706

6.405

6.312

Απαηηήζεηο
πνζά ζε € '000
ELBISCO ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ΜΟΡΝΟ Α.Δ.
ΔΒΓΑ Α.Δ.
KARAT BULGARIA LTD
ΑΓΑΝ Α.Δ.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΗΚΔΡΜΗ Α.Δ.
ΠΑΛΑ Α.Σ.Δ.
ZITOLUKS A.D.
ΥΑΝΟΓΛΟΤ Α.Δ.
ΤΝΟΛΟ

31/12/2010

Τπνρξεώζεηο

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

5.910

4.353

0

0

0

4

2.336

1.601

478

1.133

50

47

1.666

1.666

0

0

0

0

52

0

70

70

6

6

0

0

123

171

909

463

598

174

0

0

0

89

9.034

7.691

3.164

2.088

Οη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο (2010 θαη 2009) αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα:
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ

31/12/2010

31/12/2009

Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ

7.232

9.213

Ακνηβέο εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ

9.110

9.336

Παξεπφκελεο παξνρέο

333

394

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο

4.306

4.894

Λνηπά
ύλνιν

420

462

21.401

24.299

πνζά ζε € ρηι.

2010

2009

Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

1.534

1.347

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

ειίδα 30 απφ 39

ELBISCO ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
(πνζά ζε € ρηι.)

30.

Γεγνλόηα κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο

Γελ ππάξρνπλ
Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο βεβαηψλεη φηη νη αλσηέξσ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 01/01 – 31/12/2010
έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ απφ 29/3/2010 απφθαζή ηνπ.
ΠΗΚΔΡΜΗ, 29 Μαξηίνπ 2011
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟ
Α.Γ.Σ. Λ 168536/80

ΡΑΜΑΝΣΑΝΖ ΓΖΜΟΘΔΝΖ
Α.Γ.Σ. . 641584

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΑΓΛΑΨΑ ΚΛΑΒΖ
Α.Γ.Σ. ΑΔ 002915

ΑΡΑΝΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
Α.Μ. ΑΓΔΗΑ 0003694 Α΄ ΣΑΞΖ

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ – ΛΟΓΙΣΖ
Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο “ΔLBISCO ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΔΔ”
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο “ΔLBISCO ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΔΔ”, πνπ
απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ
εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή,
θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο,
ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα,
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Εςθύνη τος Ελεγκτή
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό
καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα
ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό
ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε
αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα
πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ
θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ
θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο
ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από
ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.
Γνώμη
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο “ΔLBISCO ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΔΔ” θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή
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ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα
άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Χαιάλδξη, 3/06/2010
Η ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ
ΠξάηογνπσηεξρανποΚνύπεξο
Αλώλπκνο Διεγθηηθή Δηαηξεία
Λ. Κεθηζίαο 268
152 32 Χαιάλδξη
ΑΜ ΟΔΛ 113

Γέζπνηλα Μαξίλνπ
Α.Μ .Ο.Δ.Λ. 17681
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ΔΚΘΔΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΔΣΖΙΑ ΔΚΘΔΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΖ ΔΣΑΙΡΙΑ
«ELBISCO ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ & ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ»
ΓΙΑ ΣΖΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΙ 31/12/2010
(βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920)
Κχξηνη κέηνρνη,
Αληηθείκελν ηεο ζεκεξηλήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ε ζχκθσλα κε ην λφκν έγθξηζε ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2010. Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη
ησλ Γ.Π.Υ.Π. / Γ.Λ.Π. θαη απνηεινχληαη απφ:





1.
1.1.
1.1.1.

Σελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο
Σελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο
Σελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ
Σελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
Σηο ζεκεηψζεηο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Απνινγηζκόο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2010
εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηεο 31/12/2010 θαη ε επίδξαζε απηώλ ζηηο εηήζηεο
εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2010 ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο
εηαηξίαο εμειίρζεθαλ σο αθνινχζσο:
Ζ κέζε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ (brend: δνιάξηα αλά βαξέιη) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 απμήζεθε θαηά 27,4% ζπγθξηηηθά κε ην 2009
(2010: $80,2 – 2009: $62,9). Ζ κέζε ηηκή ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ euribor εμακήλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 δηακνξθψζεθε ζε 1,09
ηηκή κηθξφηεξε θαηά 21,3% ζπγθξηηηθά κε ηε κέζε ηηκή απηνχ θαηά ην 2009 φπνπ θαη δηακνξθψζεθε ζε 1,36. Ζ ηηκή ησλ ζηηεξψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πηψζε θαηά 20,5% (δνιάξηα αλά ηφλν) απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο θαη ηνλ Ηνχιην
2010 θαη απφ αχμεζε θαηά 34,7% απφ ηνλ Αχγνπζην έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010.
Ο δείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηα θαηαζηήκαηα εηδψλ δηαηξνθήο θαηέγξαςε εηήζηα πηψζε θαηά 10,7% ελψ ν
δείθηεο φγθνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαηέγξαςε πηψζε ίζε κε 16,0%. Ο δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο
ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 10.7: «παξαγσγή εηδψλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξσδψλ πξντφλησλ», θαηέγξαςε πηψζε 7,6% ην 2010
ζπγθξηηηθά κε ην 2009.
Ζ αλεξγία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαηά ηέζζεξηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο (4%)πεξίπνπ ζπγθξηηηθά κε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009
(12/2010: 14,3% - 12/2009: 10,3%). Πεγέο: www.statistics.gr, www.naftemporiki.gr, ww.ft.com
1.2. Πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ
1.2.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο,
επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο
επηηνθίσλ. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο. Ζ Δηαηξία
δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, φπσο πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ζπλαιιάγκαηνο (futures / forwards) θαη
ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ (swaps) κε ζθνπφ λα αληηζηαζκίζεη ηελ έθζεζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο.
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1.2.2. Κίλδπλνο αγνξάο
1.2.2.1. πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο
Ζ Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο δηεμάγεηαη ζε Δπξψ. Ζ Δηαηξία
θαηά πάγηα ηαθηηθή, δελ πξναγνξάδεη ζπλάιιαγκα θαη δελ ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε
εμσηεξηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο.
1.2.2.2. Κίλδπλνο από κεηαβνιέο ηηκώλ
Ζ Δηαηξία θαηέρεη θάπνηα ρξεφγξαθα κεησκέλεο αμίαο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Πεξηνπζηαθά ηνηρεία,
ηα νπνία απνηππψλνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ.
Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ πξψησλ πιψλ. Ζ θεξδνθνξία ηεο κπνξεί λα επεξεαζηεί (είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά)
απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ. Καηά ηελ εμεηαδφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε ην θφζηνο ησλ αλαισζέλησλ πξψησλ θαη
βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο αληηπξνζσπεχεη ην 32,75% ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη
δηάζεζεο θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε ην θφζηνο αλαισζέλησλ αληηπξνζψπεπε ην 34,08% απηψλ. Ζ πξψηε χιε, ην
αιεχξη, παξάγσγν ηνπ ζηηαξηνχ, απνηειεί ην βαζηθφ παξάγνληα θφζηνπο παξαγσγήο γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Σν ζηηάξη
δηαπξαγκαηεχεηαη ρξεκαηηζηεξηαθά ζην εμσηεξηθφ θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο δηεζλνχο πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο επηδξνχλ άκεζα ζηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ζηηεξψλ θαη ζπλεπψο θαζνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά.
Δλ αληηζέζεη, ε δήηεζε θηλείηαη ζε ζηαζεξά επίπεδα. Καηά ζπλέπεηα ζε πεξηφδνπο θαιήο παξαγσγήο, νη ηηκέο ησλ ζηηεξψλ
δηακνξθψλνληαη ζε ρακειά επίπεδα, ελψ ζε πεξηφδνπο µε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. βξνρή θαηά ηε ζπγθνκηδή ή μεξαζία ζηνπο
κήλεο σξίκαλζεο ησλ δεκεηξηαθψλ), ιφγσ κεησκέλεο παξαγσγήο, δηακνξθψλνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα. Λφγσ ηνπ απμεκέλνπ
αληαγσληζκνχ ηνπ θιάδνπ, ηπρφλ απμήζεηο ησλ δηεζλψλ θαη εγρσξίσλ ηηκψλ ηεο πξψηεο χιεο δελ κεηαθπιχνληαη εχθνια ζηελ ηειηθή
ηηκή ησλ πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο.
1.2.2.3. Κίλδπλνο δηαθύκαλζεο επηηνθίσλ
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ζπλδένληαη µε θπκαηλφκελα επηηφθηα σο πξνο ην EURIBOR. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
θεθαιαίνπ θίλεζεο γίλεηαη κέζσ Πξαθηνξείαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ ρσξίο αλαγσγή (FACTORING), ηα επηηφθηά ηεο δε
βαζίδνληαη ζε EURIBOR πιένλ θπκαηλφκελνπ πεξηζσξίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο επηβαξχλνληαη κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο θαη
σο εθ ηνχηνπ ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηα επηηφθηα ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο. Ζ Δηαηξία
δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.
1.2.3.

Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Ζ Δηαηξία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ θαη ηελ
άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Καλέλαο πειάηεο δελ έρεη ηέηνηα πνζνζηά αγνξψλ πνπ λα δηθαηνινγεί απμεκέλε
εμάξηεζε θαη επνκέλσο εκπνξηθφ θίλδπλν. Οη πσιήζεηο ρνλδξηθήο γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ
πηζηψζεσλ. Απφ ηελ ππεξεζία πηζησηηθνχ ειέγρνπ νξίδνληαη πηζησηηθά φξηα αλά πειάηε θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη
πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Όπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ δεηνχληαη εκπξάγκαηεο ή άιιεο εμαζθαιίζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο ε επηδίσμε ειαρηζηνπνίεζεο ησλ επηζθαιεηψλ απνηειεί θχξην κέιεκα ησλ δηνηθνχλησλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αξλεηηθή
καθξννηθνλνκηθή ζπγθπξία, ην ελδερφκελν αχμεζεο ησλ επηζθαιεηψλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί. ηελ πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην
πξνθχςεη ε Δηαηξία ζα αλαγθαζηεί λα πξνζθχγεη ζηε ζχλαςε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ηξέρνπζεο
ππνρξεψζεηο ηεο.
1.2.4.

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα έρνληαο ηθαλά ηακεηαθά δηαζέζηκα θαζψο θαη δηαζέηνληαο επαξθή
πηζησηηθά φξηα κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδεο.
1.2.5.

Γηαρείξηζε Κεθαιαηαθνύ Κηλδύλνπ

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο
νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ζην κέιινλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο, νθέιε γηα φινπο ηνπο
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εκπιεθφκελνπο θαη λα δηαηεξήζεη κία θαηάιιειε θεθαιαηαθή δνκή πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ. Πξνθεηκέλνπ
λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή δνκή, ε Δηαηξία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ
πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο, ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ πξνζθπγή ζε δαλεηζκφ.
εκεηψλεηαη φηη ε αλαινγία μέλσλ πξνο ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηηο 31/12/2010 ήηαλ ίζε κε 1,78 ελψ θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο (2009 = 1,58).
1.3. Δπηζθόπεζε ησλ επηδόζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2010
1.3.1. Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο παξέκεηλε πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (αχμεζε θαηά
0,5%). Σν ζχλνιν ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ην θφζηνο αλαισζέλησλ απμήζεθε θαηά ηε ρξήζε 2010 θαηά ην
πνζφ ησλ €3.453 ρηι. ήηνη 3,69% σο απφιπην λνχκεξν, ελψ σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απμήζεθε θαηά 2,97%
αληηπξνζσπεχνληαο ην 97,83% ελψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε αληηπξνζψπεπε ην 94,86%. Σα αίηηα απηήο ηεο
κεηαβνιήο είλαη: Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο αλαισζέλησλ θαηά 6,62%, ήηνη €2.030 ρηι. σο απφιπην λνχκεξν, ε αχμεζε ησλ εμφδσλ
δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο θαηά 4,82%, ήηνη €847 ρηι., ε αχμεζε ηνπ ακνηβψλ θαη εμφδσλ πξνζσπηθνχ θαηά 0,43%, ήηνη €103 ρηι,
ε αχμεζε ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ θαηά 4,94%, ήηνη €243 ρηι., ε κείσζε ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ θαηά 9,79%, ήηνη €424
ρηι. θαη ε αχμεζε ησλ ινηπψλ εμφδσλ θαηά 9,03%, ήηνη €656 ρηι.
Απφξξνηα ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηα ίδηα επίπεδα κε εθείλα ηνπ 2009 θαη ηεο αχμεζεο ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ θαη ηνπ
θφζηνπο αλαισζέλησλ, ήηαλ ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο (απνηέιεζκα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ) λα δηακνξθσζεί ζε
€2.488 ρηι. αληηπξνζσπεχνληαο ην 2,5% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, απφ €5.306ρηι. θαη 5,4% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.
Μείσζε θαηαγξάθεθε θαη ζην θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο εηαηξίαο θαηά 21,70% ζπγθξηηηθά κε ηε ρξήζε 2009, ήηνη €707
ρηι. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ηφζν ζηε κείσζε ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ EURIBOR 6-κήλνπ φζν θαη ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ (31/12/2010: €44.791 ρηι. – 31/12/2009: €47.908 ρηι.) ηε ρξήζε 2010 ην απνηέιεζκα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ
αληηπξνζψπεπε ην 97,5% ηνπ θαζαξνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζε αληίζεζε κε ηε ρξήζε 2009 φπνπ αληηπξνζψπεπε ην 162,
8% ηνπ απνηειέζκαηνο πξν ηφθσλ θαη θφξσλ.
1.3.2. Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο
Ζ δηάξζξσζε ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31/12/2010 θαη 31/12/2009 παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Ζ
δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηά ηηο δχν εκεξνκελίεο είλαη ε αχμεζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ε
αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Θεσξείηαη φηη απηή κεηαβνιή είλαη απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο πνπ
ηαιαλίδεη ηε ρψξα.
ΓΙΑΡΘΡΧΖ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ
(ως % επί ηοσ ζσνόλοσ ηοσ ενεργηηικού ή ηοσ ζσνόλοσ ηων σποτρεώζεων και ηων ιδίων κεθαλαίων)
Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

31/12/2010

31/12/2009

60,02%

65,73%

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

39,98%

34,27%

Ίδηα θεθάιαηα

35,98%

38,78%

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο

27,83%

31,77%

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

7,90%

8,48%

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

28,29%

20,97%

1.3.3. Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
Οη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε 2010 ήηαλ ζεηηθέο θαη βειηησκέλεο ζπγθξηηηθά κε απηέο ηεο ρξήζεο 2009
θαηά 250,2%, ήηνη θαηά €2.565 ρηι. (2010: €3.590 ρηι. – 2009: €1.025 ρηι.). Απηή ε βειηίσζε νθείιεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ
θίλεζεο αιιά θαη ζηηο κηθξφηεξεο εθξνέο γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ θαη ηφθσλ. πγθεθξηκέλα θαηά ηε ρξήζε 2010 ε αχμεζε ηνπ
ππνινίπνπ ζηηο 31/12/2010 ησλ απνζεκάησλ θαη εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ζπγθξηηηθά κε ην ππφινηπν απηψλ ζηηο 31/12/2009 θαηά ην
πνζφ ησλ €14.540 ρηι. ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 94,6% απφ ηελ αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ζηηο 31/12/2010 ησλ βξαρππξφζεζκσλ
εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε αληίζεζε κε ην 2009 φπνπ ε θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ ππνινίπνπ ζηηο 31/12/2009 ησλ απνζεκάησλ θαη
εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ζπγθξηηηθά κε ην ππφινηπν απηψλ ζηηο 31/12/2008, θαιχθζεθε απφ ηελ αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ζηηο
31/12/2009 ησλ βξαρππξφζεζκσλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά 38,1%. Ζ δηαθνξά απηή είλαη ίζε κε €4.755 ρηι. Οη κεησκέλεο
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ηακεηαθέο εθξνέο γηα θαηαβνιή ηφθσλ θαη θφξσλ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €433 ρηι. Ζ βειηίσζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ
θίλεζεο θαη νη κηθξφηεξεο ηακεηαθέο εθξνέο γηα θφξνπο θαη ηφθσλ ππεξθάιπςαλ ηε κείσζε ηνπ απνηειέζκαηνο πξν θφξσλ, ηφθσλ
θαη απνζβέζεσλ πξνζαξκνζκέλν θαηά ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ, ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ θαη θεξδψλ / (δεκηψλ) απφ
εθπνίεζε πάγησλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ €2.622 ρηι. θαηά ην πνζφ ηεο βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
Οη ηακεηαθέο εθξνέο επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ίζεο κε €2.200 ρηι. κηθξφηεξεο δειαδή θαηά ην πνζφ ησλ €1.768 ρηι. απφ ηηο
ζπλνιηθέο ηακεηαθέο εθξνέο επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2009. Απηή ε κείσζε ησλ εθξνψλ νθείιεηαη
θαηά 88,8% ζηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ηεο εηαηξίαο ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο.
Καηά ηε ρξήζε 2010 θαηαγξάθεθαλ ηακεηαθέο εθξνέο ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ίζεο κε €3.117 ρηι. ζε αληίζεζε κε ηελ
πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε θαηά ηελ νπνία θαηαγξάθεθαλ ηακεηαθέο εηζξνέο ίζεο κε €3.798 ρηι. Απηή ε δηαθνξά χςνπο €6,915
ρηι. νθείιεηαη: α) θαηά ην πνζφ €2.500 ρηι. πνπ αθνξά ζε εηζξνέο απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, β) θαηά ην πνζφ ησλ
€2.500 ρηι πνπ αθνξά ζε εηζξνέο απφ αλαιεθζέληα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη γ) θαηά ην πνζφ ησλ €1.915 ρηι. πνπ αθνξά ζηηο
εμνθιήζεηο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.
Καηά ηε ρξήζε 2010 νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο θάιπςαλ θαηά 67,5% ηηο επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο εθξνέο
ελψ ην ππφινηπν 32,5% ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ θαιχθζεθε απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο. Καηά ηε ρξήζε 2009 νη
ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο εηζξνέο ππεξθάιπςαλ ηηο επελδπηηθέο ηακεηαθέο εθξνέο ηεο εηαηξίαο.
1.3.5. Βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο
ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΘΧΡΙΧΝ ΚΔΡΓΟΤ
Πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο

2010

2009

41,6%

43,9%

Πεξηζψξην ΔΒΗΣ

2,5%

5,4%

Πεξηζψξην EBITDA

7,4%

10,3%

Απνηέιεζκα πξν θφξσλ

-0,1%

2,1%

ΥΡΖΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ

2010

2009

- Γεληθή Ρεπζηφηεηα

1,26

1,42

- Άκεζε Ρεπζηφηεηα

1,09

1,21

- Ξέλα / Ίδηα Κεθάιαηα

1,78

1,58

- Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ

163

122

- Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ππνρξεψζεσλ

235

189

Γενική ρεσζηόηηηα: (κσκλοθορούν ενεργηηικό / βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις)
Άμεζη ρεσζηόηηηα: ((κσκλοθορούν ενεργηηικό – αποθέμαηα) / βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις)
Ημέρες πελαηών: (Μέζος όρος απαιηήζεων (Τ + Τ-1 )/2) / Κύκλο εργαζιών)* 365
Ημέρες αποθεμάηων:(Μέζος όρος αποθεμάηων (Τ + Τ-1)/2) / Κόζηος πωληθένηων)* 365
Ημέρες προμηθεσηών:(Μέζος όρος προμηθεσηών((Τ + Τ-1)/2) / Κόζηος πωληθένηων)* 365

2.

Πξνζδνθίεο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2011

Οη βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πεξαηηέξσ
δηείζδπζε ηεο ζηηο αγνξέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα
πηνζεηεζεί ζα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ παξαγσγή λέσλ θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ κε πςειή δηαηξνθηθή αμία ν ζρεδηαζκφο θαη ε
πψιεζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη ην ηξέρνλ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ αλάθηεζε ησλ κεξηδίσλ
αγνξάο ζηηο εμσηεξηθέο αγνξέο φπνπ ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη, ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πψιεζεο ηδηαίηεξα ζηε κηθξή αγνξά,
ζηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο εζφδσλ πξνο θφζηνο, ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ηέινο ζηελ αλάπηπμε ησλ
αλζξψπσλ ηεο ELBISCO.
Δλ κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ ε Δηαηξία ζα πξέπεη λα δηαθπιάμεη ην φλνκα ησλ πξντφλησλ ηεο ην νπνίν
πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα, ηελ παξάδνζε αιιά θαη ηελ θαηλνηνκία. Έρνληαο γλψζε ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ
ηα πξντφληα ηεο θαη ηεο πηζηήο θαηαλαισηηθήο βάζεο, ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο απηήο, θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο, ε Γηνίθεζε ζα
εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο αγνξέο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην βέιηηζην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ κίαο
βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηνπ θφζηνπο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.
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3.

Τπνθαηαζηήκαηα

Ζ Δηαηξία δηαηεξεί έλα (1) ππνθαηάζηεκα ζηε Υαιθίδα φπνπ γίλεηαη ε παξαγσγή ησλ κπηζθφησλ θαη ησλ αιεχξσλ ελψ παξάιιεια
ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο.
4.

Έξεπλα θαη αλάπηπμε

Σν Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Elbisco είλαη έλα δπλακηθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο θαη έλα απφ ηα πιένλ εμειηγκέλα ηεο ειιεληθήο
βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Ζ ζρεδίαζε ησλ λέσλ πξντφλησλ απαηηεί ηε ζχλζεηε γλψζε απφ νκάδεο επηζηεκφλσλ, ηερλνιφγσλ θαη
κεραληθψλ γηα ηελ επηινγή ησλ ζπζηαηηθψλ, ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο, ηε ζπζθεπαζία θαη ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπο. Ζ πνιπεηήο
πξνζπάζεηα θαη ε ζπλερήο επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο έρνπλ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ,
πνπ ηπγράλνπλ κάιηζηα δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. Πξφζθαην παξάδεηγκα ην Κξηο Κξηο Σφζηηκν ην νπνίν ηνλ Μάην ηνπ 2010
βξαβεχζεθε γηα ηελ αλψηεξε γεχζε ηνπ κε ζπλνιηθά 4 αζηέξηα γηα ηελ θαηεγνξία απφ ην αλεμάξηεην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην ITQI ζηηο
Βξπμέιιεο.
Ο ηειεπηαίνο ρξφλνο ήηαλ άιιε κηα ζεκαληηθή ρξνληά θαζψο ε Elbisco ηνπνζέηεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά πξντφληα πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο: ηε λέα ζεηξά Elite Επκψκαηα κε 5 θσδηθνχο, ε νπνία έρεη βαζηζζεί ζε απζεληηθέο
ζπληαγέο απφ ηελ Διιεληθή παξάδνζε, ηε Φξπγαληά Οιηθήο απφ ηελ Elite, ηηο αλαλεσκέλεο Φέηεο Εσήο θαη ηηο Φίρεο Σφζηηκν απφ
ην Κξηο Κξηο, ηα Soft Kings Brownies απφ ηελ Αιιαηίλε θαη ην λέν Βηνινγηθφ Αιεχξη Αιιαηίλε Γηα Όιεο ηηο Υξήζεηο πνπ απεπζχλεηαη
ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ επηιέγνπλ ζηαζεξά βηνινγηθά πξντφληα πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο.
ηφρνο ηνπ R&D γηα ην 2011 είλαη ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θαη θεξδνθφξσλ πξντφλησλ, πςειήο πνηφηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο
έηζη ψζηε λα νδεγνχλ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά θαη λα θαιχπηνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή.
5.

εκαληηθόηεξεο ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (Γ.Λ.Π. 24)

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κ’ απηή κέξε παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο εηαηξίεο κε εηαηξίεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο ηεο
κεηξηθήο εηαηξίαο ή /θαη απφ κέιε ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ. Δπηγξακκαηηθά αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθφηεξεο ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ
κεξψλ αλαθέξνληαη ηα θάησζη:
Οη ζπλαιιαγέο ηεο ELBISCO A.B.E.E. κε ηελ εηαηξία ZITOLUKS A.D. SKOPJE, αθνξνχλ ζηηο πσιήζεηο ηεο δεχηεξεο ζπγθεθξηκέλσλ
εηδψλ θξπγαληάο θαη ζηηο πσιήζεηο ηεο πξψηεο, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη πξψησλ πιψλ (άιεπξα, ιίπε θαη άιια πξφζζεηα).
Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο ΜΟΡΝΟ Α.Δ. κε ηελ Δηαηξία αθνξνχλ ζε πσιήζεηο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Οη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο ζπλήζεηο φξνπο αγνξάο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά νη ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ.
ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ

2010

Έζνδα
Έμνδα
Απαηηήζεηο
Τπνρξεψζεηο
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο
Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

2.670
6.405
9.034
3.164
1.534
0
0
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6.

εκαληηθά γεγνλόηα από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ρξήζεο έσο ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο παξνύζαο.

Γελ ππάξρνπλ.
Κχξηνη κέηνρνη,
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ελεκεξψλεη φηη δε ζα δηαλεκεζεί κέξηζκα γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2010
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΣΑ ΜΔΛΖ

Πηθέξκη, 29 Μαξηίνπ 2011
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ην βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Ρακαληάλεο Γεκνζζέλεο
Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ επεμεγεκαηηθή
έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνηειείηαη απφ έμη (6) ζειίδεο θαη είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ
ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 5 Μαΐνπ 2011.

Αζήλα, 5 Μαΐνπ 2011
Ζ Οξθσηή Διέγθηξηα - Λνγίζηξηα

Μαξίλνπ Γέζπνηλα
Α.Μ. ΟΔΛ 17681
PRICEWATERHOUSECOOPERS
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