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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο 

MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.  

- ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ & ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. - 

ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ & ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη  ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Η δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε 

λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζχλε ηνπ Διεγθηή 

Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ 

καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 

ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ 

ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 

κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, 

ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ 

ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε 

ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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Γλψκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. - ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ & ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη 

ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ ζεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

 

Αζήλα, 22 Μαξηίνπ 2011 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

Γειεγηάλλεο Γηψξγνο 

Αξ Μ ΟΔΛ 15791 
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Έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηεο ―MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.‖ 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 2010 

ΓΙΑ ΣΗΝ  ΥΡΗΗ  2010 (12ε ΔΣΑΙΡΙΚΗ  ΥΡΗΗ), ΑΠΟ  1/1/2010 – 31/12/2010 

 

Κχξηνη κέηνρνη,  

Έρνπκε ηελ ηηκή, λα ζαο ππνβάινπκε ζπλεκκέλα, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο καο, γηα ηελ 

φγδνε εηαηξηθή ρξήζε 2010, πνπ θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/1/2010 έσο 31/12/2010 θαη λα ζαο 

εθζέζνπκε ηα αθφινπζα, ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Γ.. πνξεία ηεο, ηελ ακέζσο επφκελε ρξήζε: 

 

1. Λνγηζηηθέο Αξρέο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ηνπ 2010 πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). 

Η ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ (ή IFRS) απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη 

θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. εκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ δηνίθεζε γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη θαηάιιεια. 

 

2. Δμέιημε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο  

Σν 2010 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζηα 6.727.460,63€ έλαληη 5.339.511,95€ ηνπ 2009, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε πνζνζηφ 26%.  

Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο 2010  ππήξμε δεκηνγφλν κε  θέξδε  πξν θφξσλ πνζνχ € 22.647,56 θαη δεκίεο 

κεηά θφξσλ € 77.570,82 ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π.  

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ην 2010 θαηαλεκήζεθε, αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, σο εμήο: 

 

ΠΩΛΗΔΙ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 153.625,73 

ΠΩΛΗΔΙ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΔΣΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΣΔΛΩΝ 6.382.177,48 

ΠΩΛΗΔΙ ΛΟΙΠ.ΑΠΟΘΔΜ.& ΑΥΡΗΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 190.750,82 

ΠΩΛΗΔΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 906,60 

ΤΝΟΛΟ 6.727.460,63 

 

 

3. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο  

Η    πξαγκαηηθή   νηθνλνκηθή   θαηάζηαζε   ηεο   εηαηξείαο   είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη  φηη  

αληαπνθξίλεηαη  ζηελ εκθαληδφκελε  εηθφλα  ηνπ Ιζνινγηζκνχ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο. 
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Σα ζπλνπηηθά κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31/12/2010 ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο είλαη : 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   

Με θπθινθνξνχληα ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 1.583.684,39 1.593.018,76 

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 5.821.833,62 5.180.870,75 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 7.405.518,01 6.773.889,51 

   

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ   

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο 1.493.577,50 1.571.148,32 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 423.692,15 688.775,24 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.488.248,36 4.513.965,95 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ 7.405.518,01 6.773.889,51 

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξίαο : 

 

  ΥΡΗΗ 2010  ΥΡΗΗ 2009  

      

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩ    

      

1. α)ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 5.821.833,62  5.180.870,75  

    ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 7.405.518,01 78,61% 6.773.889,51 76,48% 

      

 β)ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 1.583.684,39  1.593.018,76  

    ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 7.405.518,01 21,39% 6.773.889,51 23,52% 

      

2.  ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1.493.577,50  1.571.148,32  

  ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 5.911.940,51 25,26% 5.202.741,19 30,20% 

      

3.  ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1.493.577,50  1.571.148,32  

  ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 1.583.684,39 94,31% 1.593.018,76 98,63% 

      

4. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 5.821.833,62  5.180.870,75  

 ΒΡΑΥΤΠΡΟΘ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 5.488.248,36 106,08% 4.513.965,95 114,77% 
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Β. ΑΠΟΓΟΗ & ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ    

      

5. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΥΡΗΜΑΣ. & 

ΔΠΔΝΓ. ΑΠΟΣΔΛΔΜ. 184.214,46  321.145,48  

 ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜ& ΤΠΗΡΔΙΩΝ 6.727.460,63 2,74% 5.339.511,95 6,01% 

      

6. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛ ΥΡΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 22.647,56  166.675,96  

 ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1.493.577,50 1,52% 1.571.148,32 10,61% 

      

7. ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 853.730,62  788.331,31  

 ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΘΔΜ& ΤΠΗΡΔΙΩΝ 6.727.460,63 12,69% 5.339.511,95 14,76% 

      

8. ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 853.730,62  788.331,31  

 ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΘ ΑΠΟΘ & ΤΠΗΡ 5.873.730,01 14,53% 4.551.180,64 17,32% 

 

    

4. Πξνβιεπφκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο  

Σν 2011 ζα είλαη κία ρξνληά κε πνιιέο δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο πξνβιέπνπκε δηαηήξεζε ζηα ίδηα επίπεδα κε ην έηνο 2010. Σα  

απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ζα παξνπζηάζνπλ ππνρψξεζε ηεο ηάμεσο 10% πεξίπνπ. εκαληηθφο παξάγνληαο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο είλαη νη ηηκέο ηνπ ραιθνχ, πεξαηηέξσ θίλεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ είλαη πάληα ππφ ηελ αίξεζε ησλ θχθισλ ηηκψλ κεηάιισλ (ραιθνχ)  πνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά ή  αξλεηηθά. 

Πξνβιέπνπκε ινηπφλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο λα ππεξβεί ηα 6,5 εθαη. €. Παξά ηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ πνπ πθίζηαηαη ε εηαηξεία ην απνηέιεζκα γηα ην 2011 πξνβιέπεηαη λα είλαη θεξδνθφξν, πεξίπνπ 

100 ρηι. € κεηά απφ απνζβέζεηο. Η εηαηξεία ζίγνπξα δελ κπνξεί λα κελ επεξεαζζεί απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε. Οη 

πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζπλερίδνληαη, κε ζπκκεηνρέο ζε εθζέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε 

αληηπξνζψπνπο. Δπηδηψθνπκε νη εμαγσγέο λα θζάζνπλ ην 30% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.  

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξείαο αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζηαζεξά.. Σα γεληθά έμνδα δηνίθεζεο θαη 

δηάζεζεο ζα ζπλερίζνπλ λα ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά θαη δελ ζα μεπεξάζνπλ ην 8-10% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΟ 2010 

Κπξίεο θαη θχξηνη κέηνρνη, ε Δηαηξεία, κεηά ηελ πηψζε ηφζν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ην 2009, θαηάθεξε ην 

2010 λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαηά 26% θαη πξνβιέπεη δηαηήξεζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2011 ζε € 6,5-7 εθ.. Σα 

θέξδε πξνβέπεηαη λα παξακείλνπλ πεξίπνπ ζηα επίπεδα ηνπ 2010. Η εηαηξεία ζηνρεχεη ζην 2011 ζε κία 

ζπξξηθλσκέλε αγνξά, λα ζπγθξαηήζεη ηα πνζνζηά ηεο θαη ην πειαηνιφγηφ ηεο. θνπφο καο είλαη λα είκαζηε ζε 
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πιενλεθηηθή ζέζε, φηαλ ε αγνξά αλαθάκςεη. Η πξνζπάζεηα απνβιέπεη  έηζη ψζηε ε εηαηξεία λα θαηαζηεί δπλαηή 

θαη λα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε λέσλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

πεξαηηέξσ αλνδηθή πνξεία κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά. 

Παξακέλεη βέβαηα πάληα ζαλ ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ε αχμεζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 25% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα είλαη ν πξψηνο ζηφρνο γηα ην 

2010. Σελ πξνζερή ηξηεηία ε Δηαηξεία, πξέπεη λα έρεη θαηαζηεί εμαγσγηθή ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. 

Η ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο ελαζρφιεζεο ηεο 

εηαηξείαο κε ειηαθά ζπζηήκαηα, φπνπ νη πξννπηηθέο είλαη ηδηαίηεξα επνίσλεο ιφγσ ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο 

θξίζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηαο απεμάξηεζεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο πεγέο ελέξγεηαο (πεηξέιαην-θπζηθφ 

αέξην θ.ι.π) θαη ζηξνθήο πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) . 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ εθηφο ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ θαη λέσλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ, 

ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα εμήο: 

-  Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη ηδηαίηεξα ζηειερψλ. 

-  Πνηνηηθή αλαβάζκηζε-πηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ.  

Με πξσηαξρηθφ ζηφρν πάληα ηε ζπλερή θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ ηεζεί γηα ην 2010  

νη θαησηέξσ αλαθεξφκελνη βαζηθνί άμνλεο ζηξαηεγηθήο : 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηφζν ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνκέα.  

 πζηεκαηηθή πινπνίεζε ηεο δηαρξνληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο.  

 Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηθηιίαο ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ.  

 πλέρηζε ηεο πνιηηηθήο αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαη ηδηαηηέξα 

ηεο απφθηεζεο κεραλεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ξνκπνηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ πιεξέζηεξε απηνκαηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

  Δπηκφξθσζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ηδίσο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 

 Αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ηεο ιήςεο παξαγγειηψλ θαη ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο.    

 Δπσθειέζηεξε θαη απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο.  

 Γηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ γξακκψλ παξαγσγήο.   

 Γηαξθήο βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο κε ζηφρν ηελ  πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ ζπλερή θαη απμαλφκελε δηάρπζε ηεο ελεκέξσζεο – πιεξνθφξεζεο ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαη ηέινο ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

 

5. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Η εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν έρεη πιεγεί ηδηαίηεξα ζηελ 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν (2) εηψλ, Η εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κειέηε αλάπηπμεο 

θαη δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ππνδνκψλ ζε ζπλέρεηα ελφο επξχηαηνπ 
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επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, βνεζνχλ ηελ εηαηξία λα είλαη δηαξθψο αληαγσληζηηθή θαη λα πξνσζεί ηελ 

δηείζδπζή ηεο ζε λέεο αγνξέο. Καηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη εηδηθφηεξα ε χθεζε πνπ πιήηηεη ηελ εγρψξηα αγνξά εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη  ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο θαζψο ν ζπλδπαζκφο ηεο ζπξξηθλνχκελεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, ηεο 

πηζησηηθήο αζθπμίαο θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηδίσο ηελ εγρψξηα αγνξά επεξεάδεη 

νπζησδψο ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο. Λφγσ ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο δηάξθεηαο απηνχ, ε 

δηαλπφκελε ρξήζε 2011 ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθφ βαζκφ δπζθνιίαο. Η κηθξή ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε 

ηεο εηαηξίαο θαη ε ζεκαληηθή πνηνηηθή θαη πξντνληηθή ηεο δηαθνξνπνίεζε απνηεινχλ ηα θχξηα εθφδηα πνπ 

δηαζέηεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πιελ φκσο είλαη 

αλαπφθεπθην φηη ζα επεξεαζζνχλ αξλεηηθά ηφζν ηα έζνδα φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο. Οη 

ζπλήζεηο θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε εηαηξία είλαη νη αθφινπζνη: 

 

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Η έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη απφ αλχπαξθηε έσο εμαηξεηηθά ρακειή γηα ηελ 

εηαηξία αθελφο κελ δηφηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ, αθεηέξνπ δε δηφηη δελ ππάξρνπλ 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφκηζκα.  

 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα αχμεζεο ησλ βξαρππξνζέζκσλ θαη καθξνπξνζέζκσλ 

επηηνθίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο είλαη βξαρππξφζεζκνο θαη θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε  ηεο εηαηξίαο ζε κφληκε βάζε, ζε 

ζρέζεηο κε ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε απηά.  

 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

Γελ δηαθαίλεηαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ ε εηαηξεία δηαζέηεη ηθαλά ηακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεηηθέο. Πεξαηηέξσ ε δπλαηφηεηα 

απξφζθνπηεο θαη άλεπ θαζπζηεξήζεσο άληιεζεο απφ ηελ εηαηξεία ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ ζρεδφλ κεδελίδεη 

ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν.  

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Η εηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ φηη νη πσιήζεηο ηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

πειάηεο κε ειεγκέλε απφ πιεπξάο θεξεγγπφηεηαο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη κε ηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη 

ζηαζεξή θαη καθξνρξφληα ζρέζε ζπλεξγαζίαο. Η ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ 

ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πειαηψλ θαη κε ηελ άκεζε θάιπςε 

ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα θαζψο θαη ηελ ιήςε ζρεηηθψλ εγγπήζεσλ.      

 

 Κίλδπλνο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ 
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Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο κεηαθχιηζεο ηεο αχμεζεο απηήο ζηελ ηηκή 

πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Η ελ ιφγσ δπλαηφηεηα πθίζηαηαη θαη είλαη επρεξψο αμηνπνηήζηκε 

ιφγσ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ήηνη ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά παξαγγειία.  

 

Κίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ εγρψξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο  

Οη νξγαλσηηθέο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία ηεο επηηξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν πηζαλνχο αληαγσληζηέο ηφζν απφ ηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη απφ ηελ αιινδαπή. Η εηαηξία πεηπραίλεη  

λα δηαθνξνπνηεί ηα πξντφληα ηεο απφ ηνλ πθηζηάκελν αληαγσληζκφ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζπληεινχλ ε πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο ηεο 

εηαηξείαο θαη ε αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ ηφζν ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πειαηψλ.  

 

Κίλδπλνο εμαξηήζεσο ηεο εηαηξείαο απφ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο  

Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο 

ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο, θαη ηεο πξνζπάζεηαο νξζνινγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλνκήο ησλ 

πσιήζεψλ ηεο ηφζν αλά  γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη αλά πειάηε, πιελ φκσο θαηά ηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε σο 

ρακειφο. 

 

Κίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθήο χθεζεο      

Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο είλαη πνιχ ρακειφο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Δηαηξεία δελ παξάγεη 

ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ πξντφλ, αιιά είλαη ηξνθνδφηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο άιισλ βηνκεραληψλ 

παξαγσγήο πνηθίισλ πξντφλησλ. Δπίζεο ε Δηαηξεία ιφγσ ηεο αλεπηπγκέλεο επειημίαο θαη ηεο  

πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ηελ δηαθξίλεη, δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηεηζδχεη θαηά πεξίπησζε ζε λένπο 

ηνκείο κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ.  

 

Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ 

Γελ πθίζηαηαη ηέηνηνο θίλδπλνο θαζψο ε εηαηξία δεκηνπξγεί ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ νξγαληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφιπηε επηηπρία θαη 

ζε κφληκε βάζε, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε αληίζηνηρε ξεπζηφηεηα δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα.   

 

6. Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο  

Η εηαηξία δελ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο σζηφζν έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λ‟ απεπζχλεηαη ζην εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κέζσ ηνπ νπνίνπ ε κεηξηθή εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ 

δηαξθή βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ηνπ νκίινπ αιιά θαη ζηελ παξαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ. Σν ηκήκα απηφ απαζρνιεί έλα ηθαλφ επηηειείν ζηειερψλ, πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί 

ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε 

απηέο, θαζηζηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο. 
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Δπίζεο ε εηαηξία πξνσζεί ηελ πψιεζε θαη εμέιημε ησλ πξντφλησλ ηεο κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ ζπκβνπιψλ θαη 

κειεηψλ πνπ εθπνλνχληαη απφ ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. 

 

 

7. Τπνθαηαζηήκαηα 

Η εηαηξεία δελ δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα. 

 

8. Αιιά ζεκαληηθά γεγνλφηα  

Απφ ηε ιήμε ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2010 κέρξη ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο εθζέζεσο δελ 

ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζνχλ ζηελ παξνχζα έθζεζε θαη ε φιε πνξεία 

ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο βαίλεη νκαιά. 

 

9. ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΔΡΓΩΝ ΥΡΗΔΩ 

χκθσλα κε ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ην ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ 

ησλ € 644.428,15 

  

ΜΔΡΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

ρεηηθά κε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε κεηαμχ άιισλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξείαο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηα επελδπηηθά πιάλα, θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζηηο αγνξέο,  πξνηείλεη ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη 

 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηαηεξεί αθξάδαληε ηελ πεπνίζεζή ηεο φηη ε ηζρπξή επηρεηξεκαηηθή ηεο δνκή, νη 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία ηφζν ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, φζν θαη ζε πάγηα 

ζηνηρεία, θαη βεβαίσο ε ζηνρεπκέλε πξνζήισζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο κε 

κεζνπξφζεζκε πξννπηηθή, παξέρνπλ ηελ ζηαζεξή θαη αζθαιή βάζε γηα ηελ ζπλέρηζε θαη ελδπλάκσζε ηεο κέρξη 

ζήκεξα ζηαζεξήο αλαπηπμηαθήο ηεο πνξείαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο αμίαο ηεο πξνο φθεινο ησλ 

πειαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ κεηφρσλ ηεο.   

 

Θεζζαινλίθε, 21/03/2011 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

ΑΓΣ ΑΔ 045313 
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

Πνζά ζε € εκ. 31/12/2010 31/12/2009 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ    

Με θπθινθνξνχληα ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ    

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 6.1 1.540.180,81 1.577.885,34 

Άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 6.2 1.689,78 1.771,44 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 6.3 34.067,80 6.080,98 

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 6.4 7.746,00 7.281,00 

  1.583.684,39 1.593.018,76 

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ    

Απνζέκαηα 6.5 1.058.921,29 830.608,02 

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 6.6 4.060.970,64 3.825.531,04 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 6.7 534.973,81 471.595,69 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.8 166.967,88 53.136,00 

  5.821.833,62 5.180.870,75 

    

χλνιν ελεξγεηηθνχ  7.405.518,01 6.773.889,51 

    

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ    

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 6.9 540.000,00 540.000,00 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 6.9 228.246,52 228.246,52 

Λνηπά απνζεκαηηθά 6.9 80.902,83 75.131,56 

Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ 6.9 644.428,15 727.770,24 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  1.493.577,50 1.571.148,32 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 
απφ ηελ ππεξεζία 6.10 13.010,17 8.838,69 

Μαθξνπξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 6.14 138.627,45 319.529,39 

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 6.11 272.054,53 360.407,16 

χλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεψζεσλ  423.692,15 688.775,24 
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Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 6.12 2.317.681,70 2.171.621,90 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.13 158.212,51 11.289,93 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 6.14 2.561.428,73 2.178.458,58 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.15 450.925,42 152.595,54 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  5.488.248,36 4.513.965,95 

χλνιν ππνρξεψζεσλ  5.911.940,51 5.202.741,19 

    

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ  7.405.518,01 6.773.889,51 
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Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ 

Πνζά ζε €  εκ. 

01/01 - 

31/12/2010 

01/01 - 

31/12/2009 

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο    

Πσιήζεηο  6.727.460,63 5.339.511,95 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 6.16 (5.873.730,01) (4.551.180,64) 

Μηθηφ Κέξδνο  853.730,62 788.331,31 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 6.18 123.928,77 99.790,48 

Έμνδα δηάζεζεο 6.17 (348.491,89) (262.226,57) 

Έμνδα δηνίθεζεο 6.17 (251.669,81) (251.245,94) 

Έμνδα εξεπλψλ 6.17 (2.945,18) 0,00  

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 6.18 (190.338,06) (53.503,79) 

    

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο Πξν Φφξσλ 

Υξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ  184.214,46 321.145,48 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6.19 12.316,54 16.089,75 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  6.19 (173.883,44) (170.559,27) 

Κέξδε πξν θφξσλ (δεκίεο ρξήζεο)  22.647,56 166.675,96 

 Φφξνη  6.20 (100.218,38) (55.603,62) 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο (δεκίεο ρξήζεο) (Α)  -77.570,82 111.072,34 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)  0,00 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (Α) + (Β)  -77.570,82 111.072,34 

Καηαλέκνληαη ζε:    

Μεηφρνπο Δηαηξείαο  (77.570,82) 111.072,34 

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή (ζε επξψ)  (0,4309) 0,6171 

    

Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ  458.896,09 567.035,00 

 

 

 

    

 

 

Οη ζπλεκκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ – Έκκεζε κέζνδνο  (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξψ) 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

01/01 - 

31/12/2010 

01/01 - 

31/12/2009 

Κέξδε ρξήζεο πξν θφξσλ  22.647,56 166.675,96 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :   

Απνζβέζεηο ρξήζεο 274.681,63 245.889,52 

Πξνβιέςεηο 190.937,57 37.066,42 

Απνηειέζκαηα(έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -3.894,39 1.439,62 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ -49.352,63 -49.352,63 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 160.785,58 153.801,36 

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο   

Μείσζε /(αχμεζε) ησλ απνζεκάησλ -228.313,27 534.036,58 

Μείσζε/(αχμεζε) ησλ απαηηήζεσλ -424.403,37 48.638,66 

Μείσζε/(αχμεζε) κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ 0,00 1.968,39 

(Μείσζε)/Αχμεζε  βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (Πιελ ηξαπεδψλ θαη 

θφξσλ) 506.926,08 -230.542,81 

(Μείσζε)/Αχμεζε  Τπνρξεψζεσλ απφ θφξνπο -22.861,36 -238.521,95 

(Μείσζε)/Αχμεζε κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ (είζπξαμε 

επηρνξήγεζεο) -4.384,29 4.384,29 

Μείνλ:   

Υξεσζηηθνί /πηζησηηθνί ηφθνη  -173.102,12 -169.891,11 

Φφξνο εηζνδήκαηνο/Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ/Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη 
ζην ιεηη.θφζηνο θφξνη -116.753,82 -41.691,89 

χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) 132.913,17 463.900,42 

   

Σακεηαθέο Ρνέο απφ Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο   

Αγνξά Δλζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -248.601,04 -96.180,40 

Δηζξπάμεηο επηρνξήγεζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 409.500,00 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 15.600,00 6.500,00 

Αχμεζε ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ Απαηηήζεσλ -465,00 -1.281,00 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 12.316,54 16.089,75 

χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) -221.149,50 334.628,35 

   

Σακεηαθέο Ρνέο απφ Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο   

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 5.435.440,00 4.827.509,47 

Μείσζε  Βξαρππξφζεζκσλ  Γαλεηαθψλ Τπνρξεψζεσλ -5.233.371,78 -5.656.463,80 

χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) 202.068,22 -828.954,33 
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Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ 

(α) + (β) + (γ) 113.831,89 -30.425,56 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 53.136,00 83.561,56 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ 166.967,88 53.136,00 

 

 

 

 

Καηάζηαζε κεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

Μεηνρηθφ 

θεθάιαην Τπέξ Σν Άξηην

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

χλνιν Ιδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπφινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 540.000,00 228.246,52 51.762,18 640.067,28 1.460.075,98

Μεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλν Τπφινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 540.000,00 228.246,52 51.762,18 640.067,28 1.460.075,98

πλαιιαγέο κε Ιδηνθηήηεο

Μέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο απφ θέξδε πξνεγνπκέλσλ εηψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπέο κεηαβνιέο πεξηφδνπ

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά θέξδε ρξήζεο 2008 0,00 0,00 23.369,38 -23.369,38 0,00

Απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεο 2009 0,00 0,00 0,00 111.072,34 111.072,34

Μεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ αιιαγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τπφινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 540.000,00 228.246,52 75.131,56 727.770,24 1.571.148,32

Τπφινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 540.000,00 228.246,52 75.131,56 727.770,24 1.571.148,32

Μεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλν Τπφινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 540.000,00 228.246,52 75.131,56 727.770,24 1.571.148,32

πλαιιαγέο κε Ιδηνθηήηεο

Μέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο απφ θέξδε πξνεγνπκέλσλ εηψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπέο κεηαβνιέο πεξηφδνπ

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά θέξδε ρξήζεο 2009 0,00 0,00 5.771,27 -5.771,27 0,00

Απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεο 2010 0,00 0,00 0,00 -77.570,82 -77.570,82

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τπφινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 540.000,00 228.246,52 80.902,83 644.428,15 1.493.577,50

 

 

Οη ζπλεκκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 

1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 Η MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ηδξχζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην έηνο 1998, κε ηελ αξρηθή επσλπκία 

«ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΙΑΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Α.Δ.» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Δ...Η.Δ. Α.Δ.». 

Καηφπηλ ηεο εμαγνξάο ηεο απφ ηελ MEVACO  Α.Δ. κεηνλνκάζηεθε ζε «MEVACO BΟΡΔΙΟΤ EΛΛΑΓΟ Α.Δ.». 

 Με αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην 20.000.000 δξρ, δηαηξνχκελν ζε δχν ρηιηάδεο κεηνρέο, ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 

€ 540.000,00 δηαηξνχκελν ζε 180.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Οη ελνηθηαδφκελεο εγθαηαζηάζεηο είλαη εκβαδνχ 

5.000m2. Η εηαηξεία κέζα ζε ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, θαηάθεξε λα έρεη κία ζεκαληηθή αλάπηπμε, 

απμάλνληαο θάζε ρξφλν ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο. Δηδηθεχεηαη ζηελ θαηαζθεπή ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ θαη 

boiler, αθφκε ζε ζπλεξγαζία κε άιιε εηαηξεία έρεη εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηαηθά πάξθα γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Γ.Δ.Η., πξνζπαζψληαο έηζη λα δηεπξχλεη ην αληηθείκελφ ηεο έηζη ψζηε απηφ λα πεξηιακβάλεη θαη εξγαζίεο 

πέξαλ ηνπ βαζηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ λα έρνπλ φκσο ζρέζε κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ 

αξηζκεί ζαξάληα ηξία έλα άηνκα θαη θαηά ηελ ζεξηλή ζεδφλ πξνζηίζεληαη 5-8 εξγαδφκελνη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο παξαγσγήο. 

 ηηο αξρέο ηνπ 2001 κεηαβηβάζηεθε ην 67% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ζηελ MEVACO Β.Δ.  

Α.Δ.,  εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ κε πγηή νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Η εηαηξεία κε ηελ ζηήξημε 

ηεο κεηξηθήο θαη ηελ πξνβιεπφκελε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνζπαζεί λα μερσξίζεη ζην 

θιάδν πνπ θπξίσο απνηειείηαη απφ πνιιέο κηθξέο εηαηξείεο. 

 

1.2 Φχζε Γξαζηεξηνηήησλ 

 Σν αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ησλ παξαθάησ πξντφλησλ:  

 Καηαζθεπή ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, boiler, κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ. Λνηπφ 

ρνλδξηθφ εκπφξην. 

 

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2010 πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε  

Ιαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο 

φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε 

ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). 

Η Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε 

ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010. ηελ παξάγξαθν 2.1 παξνπζηάδνληαη ηα 

πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 θαζψο 

θαη  ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη κελ ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010, σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα 

ζηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο. ηελ παξάγξαθν 2.2 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη 

δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ 
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πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.Η ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηελ ρξήζε 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Οη πεξηπηψζεηο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη 

νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 3.  

 

2.1 Αιιαγέο ζηηο Λνγηζηηθέο Αξρέο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξφηππα έλαξμεο ηζρχνο 

2010) 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο 

νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε Δηαηξία είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ εθαξκφζζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

Οη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 Δηήζηεο Βειηηψζεηο 2010 

Καηά ην 2010 ην ΓΛΠ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2010 –κηα ζεηξά 

πξνζαξκνγψλ ζε 12 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. 

Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε 

επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΠΥΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαζεσξήζεσλ.  

 

Δπηπιένλ ηα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2010 αιιά δελ 

έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία. 

 

 Δηήζηεο βειηηψζεηο 2010 

ΓΠΥΑ 5 Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη 

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο: Γηεπθξηλίδεηαη ην γεγνλφο φηη φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

κίαο ζπγαηξηθήο θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΠΥΑ 5, αθφκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία, κεηά απφ πψιεζε, εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηε 

ζπγαηξηθή. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξψηε Δθαξκνγή» - Δπηπξφζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα 

Δηαηξίεο πνπ Δθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξψηε Φνξά 

Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηζζψζεσλ. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010. Η ηξνπνπνίεζε δελ είλαη 

εθαξκφζηκε ζηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξίαο. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»  
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Σν ΓΛΠ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 2 αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πσο απηέο 

αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξίαο.  

 

 Τηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 3: «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 27: «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο» 

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. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν 

κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη απφ 

ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά 

θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο.Σν αλαζεσξεκέλα 

πξφηππα αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ κειινληηθψλ 

πεξηφδσλ, ελψ ε επίδξαζε απηή ζα εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

 

 ΓΛΠ 39: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» - Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 

39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ. Η εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. 

 

 

 ΔΓΓΠΥΑ 17: Γηαλνκέο κε ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο Ιδηνθηήηεο 

Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα 

πιεξσηέα κεξίζκαηα. θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία 

επηρείξεζε λα αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη, ην πψο ζα 

πξέπεη ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 
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δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα 

πιεξσηέα.  

 

 ΔΓΓΠΥΑ 18: Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Πειάηεο 

Η Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο 

ΔΓΓΠΥΑ 18 απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε 

ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ ( νηθφπεδα, θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ 

νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή 

κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα 

παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ 

πειάηε κε ην δίθηπν ή ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν 

ηαπηφρξνλα). Η Γηεξκελεία 18 απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ 

ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε 

αληάιιαγκα ην ελζψκαην πάγην θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ηνλ κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο.  

 

 

2.2  Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ 

αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.. 

 

Δπηπιένλ, ε ΓΛΠ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΠΥΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία 

κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 

 ΓΠΥΑ 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» 

Σν ΓΛΠ ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΛΠ 39 « Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη 

απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39. Σα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

2ν ζηάδην: Μεζνδνινγία απνκείσζεο 

3ν ζηάδην: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. 
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 Σν ΓΠΥΑ 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Καηά ην λέν πξφηππν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία 

βάζεη  

α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, θαη 

β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (αλ 

δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ). 

Η χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη κφλν έλα 

κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. 

Η επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΥΠΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα ππάξρεη 

επίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέινπ πνπ ζα δηαιέμεη ε 

επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ έρεη 

εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξψηε Δθαξκνγή» - Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο απφ ηε 

πγθξηηηθή Πιεξνθφξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα Δηαηξίεο πνπ 

Δθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξψηε Φνξά  

Η Σξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

ΓΠΥΑ 7 „Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο‟. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 

Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηελ Δηαηξία. 

 

 ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ (αλαζεψξεζε)»   

Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη κείσζε 

ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. 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. Η ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011. Η εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ 

δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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 ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε)- «Πξνπιεξσκέο ειάρηζηνλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ»  

Η Σξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ είρε κηα νληφηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέθππηε απφ εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα πξφγξακκα παξνρψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2011 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ.  Η δηεξκελεία 

δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηελ Δηαηξία. 

 

 ΔΓΓΠΥΑ 19: Δμφθιεζε  Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κέζσ πκκεηνρηθψλ Σίηισλ 

Η Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη φξνη κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε 

νληφηεηα  εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο.  Σέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο  αληαιιαγέο 

«ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο απμάλεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ.  Η Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ 

Δηαηξία. 

 

 ΓΛΠ 32-(Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» - Σαμηλφκεζε Δθδφζεσλ 

Γηθαησκάησλ ζε Μεηνρέο. 

Η Σξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΛΠ 32 κε ζθνπφ ηελ 

ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο 

«δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2010 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε 

ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

 ΓΛΠ 12-(Σξνπνπνίεζε) «Φφξνη Δηζνδήκαηνο». 

Η Σξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα πξαθηηθή θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ή αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

φζα νξίδεη ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». χκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή 

αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο 

κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε 
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ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξψηε Δθαξκνγή» -  Καηάξγεζε ηεο παχζεο αλαγλψξηζεο 

ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

Η Σξνπνπνίεζε θαηαξγεί  ηελ ρξήζε ηεο  πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (01 Ιαλνπαξίνπ 

2004) θαη ηελ αληηθαζηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ. Παξάιιεια, θαηαξγεί ηηο 

απαηηήζεηο πεξί παχζεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία κεηάβαζεο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Η εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη 

επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξψηε Δθαξκνγή» -  Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο. 

Η Σξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ κεηά απφ κηα πεξίνδν παχζεο, 

νθεηιφκελε ζην φηη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Οληφηεηαο απνηεινχζε λφκηζκα κηαο 

ππεξπιεζσξηζηηθήο Οηθνλνκίαο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Η εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη 

επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο — Σξνπνηπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 

πξνφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξηπηψζεηο κεηαθνξψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα 

ηηο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Με βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηνχληαη πξφζζεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

ηέινο κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Η εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη 

επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 
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• Δηήζηεο Βειηηψζεηο 2010 

 

 Καηά ην 2010 ην ΓΛΠ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2010 –κηα 

ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 7 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα 

Πξφηππα. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΠΥΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 

κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2011, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη. Οη 

εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 Η εηαηξία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 

Με βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα. 

 

 

3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

Η πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία 

ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Κξίζεηο 

Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα 

πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε:  

 

 Φφξνη εηζνδήκαηνο 

Η εηαηξία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη 

ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Η εηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε αξρηθά 
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αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο 

γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. 

 

 Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Οη εθηηκήζεηο γηα 

ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. ρακειή πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο 

αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη 

αλείζπξαθηε.  

 

 Δλδερφκελα γεγνλφηα 

Η εηαηξία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Η δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

εηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Παξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη 

θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

Μεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο ζην κέιινλ.  

 

 Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

Σν χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε. Η αλαινγηζηηθή 

κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε παξαδνρψλ ζρεηηθψλ κε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην πνζνζηφ 

αχμεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή θαη ηελ αλακελφκελε 

ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα θαη ε 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε ζπλερή επαλεθηίκεζή ηνπο.  

 

 Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Σελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2010 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 

 Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο 

ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο ε 

Γηνίθεζε εθηηκά ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ κνλάδα ηακεηαθήο ξνήο θαη 
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λα επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο γηα λα ππνινγίζεη ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ 

 

4. χλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ 

 

4.1 Γεληθά 

Όπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3, ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο 

εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη 

εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο, ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

 

4.2 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα 

άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ.  

Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο 

 

4.3 Δλνπνίεζε 

Η εηαηξία αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο  «MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «MEVACO A.E.», ε νπνία κεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηεο 

θεθάιαην θαηά 67%. 

Η MEVACO A.E. αθνινπζεί ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο ζε απηά 

ηνπ νκίινπ. 

 

4.4 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ 

πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε εηαηξεία («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»).  

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ 

ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη 

ζηα απνηειέζκαηα.  Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο 

εχινγεο αμίαο. 
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4.5 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Αθίλεηα 

Σα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, κείνλ ηηο 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνµείσζε ηεο αμίαο ηνπο. 

 

Λνηπά ελζψκαηα Πάγηα 

Σα ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο αμίεο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνµείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεο 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 θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί 

αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) 

ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

Κηίξηα 30 έηε 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 3-17 έηε 

Απηνθίλεηα 8-10 έηε 

Λνηπφο εμνπιηζκφο  3-13 έηε 

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 

θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ. 

Οη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια 

γεληθά θφζηε.  

 

4.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηα Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 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 1 έσο 6 ρξφληα. 
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4.7 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε.  Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο 

φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  Η αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν 

πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Η δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή 

ηεο Μνλάδαο Γεκηνπξγίαο Σακηαθψλ Ρνψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο 

ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά 

απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία ρξήζεο 

είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

4.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε 

επηρείξεζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία «Γάλεηα θαη 

απαηηήζεηο», ε νπνία αλαιχεηαη παξαθάησ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηελ 

δηνίθεζε αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ην κέζν απνθηήζεθε. Η θαηεγνξία ζηελ 

νπνία θαηαηάζζεηαη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο θαζψο αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα θαηαρσξεζεί ην κέζν, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο φζνλ αθνξά ζηελ απνηίκεζε 

ηνπ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο θάζε πξνζδηνξηδφκελνπ απνηειέζκαηνο είηε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ είηε απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) 

δελ πεξηιακβάλνληαη   

α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,  

β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην 

θξάηνο,  

γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή 

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.  
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Σα Γάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο 

κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

4.9 Απνζέκαηα  

Σελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζην ρακειφηεξν ηνπ θφζηνπο ή ηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηελ ζπλήζε 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ 

δελ πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.  

 

4.10 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα 

κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, 

δειαδή ζηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Η ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη δεκηέο 

απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε εηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα 

πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

 

4.11 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο 

επίζεο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη 

ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 

 

4.12 Μεηνρηθφ θεθάιαην 

Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Σα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε 

κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ 

απνθηάηαη. 

Καηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 

4.13 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιφκελνο θφξνο 

Η επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο 
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θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία 

φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε 

ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ 

ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ 

πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ Όκηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα 

αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο  αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ έλα 

θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Μφλν απηέο νη κεηαβνιέο ζηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη 

θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο  αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη 

έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 
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4.14 Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 

 

Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (παξνρέο ιήμεο ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Η 

εηαηξία δελ έρεη επίζεκα ή αλεπίζεκα ελεξγνπνηήζεη θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα παξνρψλ πξνο ηνπ 

εξγαδνκέλνπο ηεο. Σν κφλν πξφγξακκα πνπ ηζρχεη θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί ζην παξειζφλ είλαη ε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε ( κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Ν2112/20) γηα παξνρή ελφο εθάπαμ πνζνχ. Γηα ην παξαπάλσ 

πνζφ ε εηαηξία θάλεη πξφβιεςε φηαλ απηή ζεσξεί απαξαίηεηα βάζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο.  

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία: Οη παξνρέο κεηά ηελ ιήμε ηεο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνπλ 

ζπληάμεηο ή άιιεο παξνρέο (αζθάιεηεο δσήο θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε) πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε κεηά ηε ιήμε 

ηεο απαζρφιεζεο, σο αληάιιαγκα ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. πλεπψο πεξηιακβάλνπλ ηφζν 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν δεδνπιεπκέλν 

θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. 

 Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

Με βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή ή ηεθκαξηή) 

πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνξέα (π.ρ. ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο 

εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο. πλεπψο ην πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε (ή θαη ν εξγαδφκελνο) θαη απφ ηηο θαηαβιεζείζεο επελδχζεηο ησλ 

εηζθνξψλ απηψλ. Η πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηελ επηρείξεζε ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, 

αλαγλσξίδεηαη είηε σο κία ππνρξέσζε κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε, είηε σο έλα 

έμνδν. 

 Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

Η ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (εάλ ππάξρνπλ) θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκία θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Η 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 είλαη ζηνηρεία ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξνρήο ηεο επηρείξεζεο, φζν 

θαη ηνπ εμφδνπ ην νπνίν ζα αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα. Απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε 

βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 

πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα 

ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. 
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Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο: Οη παξνρέο ιφγσ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηαβάιινληαη 

φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο. Η εηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο 

παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα 

ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο 

παξνρέο σο θίλεηξν γηα εθνχζηα (εζεινπζία) απνρψξεζε. Όηαλ νη παξνρέο απηέο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε 

πεξηφδνπο πέξα ησλ δψδεθα κελψλ απφ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνεμνθινχληαη κε 

βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. 

ηελ πεξίπησζε κίαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, ε 

απνηίκεζε ησλ παξνρψλ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ αλακέλεηαη λα δερηνχλ ηελ πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη 

αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη 

ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε. 

 

4.15 Δπηρνξεγήζεηο 

Η εηαηξία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) 

Τπάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο 

φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Καηαρσξνχληαη 

ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ζπζρεηηζκνχ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. 

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 

4.16 Πξνβιέςεηο 

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο 

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε 

ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ 

παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Οη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα 

εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ 

αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ 

είλαη πηζαλή. 

 

4.17 Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ 

Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εηνίκσλ πξντφλησλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  Σα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα 

ζηνλ Όκηιν απαιείθνληαη πιήξσο.  Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 
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-Πσιήζεηο αγαζψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ: Οη πσιήζεηο αγαζψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ αλαγλσξίδνληαη 

φηαλ ε εηαηξία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε 

ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

- 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. 

- Έζνδα απφ ηφθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί 

ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

- Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην  απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν 

ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 

4.18 Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο 

πκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

4.19 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Η δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

 

5. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ 

 

5.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Η εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Οη ζπλήζεηο θίλδπλνη ζηνπο 

νπνίνπο ζεσξεηηθά ππάγεηαη, είλαη θίλδπλνη αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο 

αγνξάο), πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη αμηνπηζηίαο θαη νξζήο πινπνίεζεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη κεηά ηαχηα άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα έρεη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θαηφπηλ νη θίλδπλνη αγνξάο. 
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5.2 Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

H έθζεζε ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 2010 2009  

Καηεγνξίεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 166.967,88 53.136,00  

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 4.060.970,64 3.825.531,04  

χλνιν 4.227.938,52 3.878.667,04  

 

Η εηαηξία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Η πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο είλαη λα 

ζπλεξγάδεηαη κφλν κε αμηφπηζηνπο πειάηεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζέζεη κηα πηζησηηθή πνιηηηθή βάζεη 

ηεο νπνίαο θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ο έιεγρνο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξία πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ 

ηξίησλ πεγψλ πηζηνιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο αλ ππάξρνπλ θαζψο θαη ηελ ιήςε εμσηεξηθψλ εθζέζεσλ ή 

αλαιχζεσλ κε ινγηθφ θφζηνο. Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη 

πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο. Δπίζεο φπνπ είλαη δπλαηφλ ιακβάλνληαη εκπξάγκαηεο ή άιιεο εμαζθαιίζεηο. 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία 

δελ έρνπλ απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πςειήο 

πηζησηηθήο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νθεηινκέλσλ. 

Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο δελ έρεη αζθαιηζηεί κε ππνζήθε ή 

άιιε κνξθή πηζησηηθήο αζθάιηζεο. 

Η κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ιζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε θαηεγνξίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο απηή παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ. 

Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ε εηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Ο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα απαηηήζεηο ξεπζηνπνηήζηκεο θαζψο θαη γηα άιια βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ζεσξείηαη ακειεηένο.  

 

5.3 Κίλδπλνο αγνξάο 

 

i) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Παξφηη ε εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ ε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη 

απφ αλχπαξθηε έσο εμαηξεηηθά ρακειή αθελφο κελ δηφηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ, 

αθεηέξνπ δε δηφηη δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφκηζκα. Η Γηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηνπο ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη 
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αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ, πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε θαη αλαθνξηθά κε ηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε ηέηνηνο θίλδπλνο δελ είλαη νξαηφο. 

ii) Κίλδπλνο ηηκήο 

Η εηαηξεία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ πξψησλ & ινηπψλ πιηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη απφ 

ηξίηνπο. Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο κεηαθχιεζεο ηεο αχμεζεο απηήο ζηελ 

ηηκή πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Η ελ ιφγσ δπλαηφηεηα πθίζηαηαη θαη είλαη επρεξψο αμηνπνηήζηκε 

ιφγσ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ήηνη ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά παξαγγειία. 

 

iii) Κίλδπλνο κεηαβνιήο επηηνθίσλ - Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ 

Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα αχμεζεο ησλ βξαρππξνζέζκσλ θαη 

καθξνπξνζέζκσλ επηηνθίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο είλαη βξαρππξφζεζκνο θαη 

θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο ζε 

κφληκε βάζε, ζε ζρέζεηο κε ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε απηά.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +2% ή –2% (2009: +/-2%). Οη αιιαγέο 

ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

iv) Κίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ εγρψξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο  

Οη νξγαλσηηθέο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία ηεο επηηξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν πηζαλνχο αληαγσληζηέο ηφζν απφ ηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη απφ ηελ αιινδαπή. Η εηαηξία πεηπραίλεη  

λα δηαθνξνπνηεί ηα πξντφληα ηεο απφ ηνλ πθηζηάκελν αληαγσληζκφ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζπληεινχλ ε πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο ηεο 

εηαηξείαο θαη ε αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ ηφζν ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πειαηψλ.  

 

v) Κίλδπλνο εμαξηήζεσο ηεο εηαηξείαο απφ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο  

Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ 

πειαηνινγίνπ ηεο, θαη ηεο πξνζπάζεηαο νξζνινγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλνκήο ησλ πσιήζεψλ 

ηεο ηφζν αλά  γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη αλά πειάηε, πιελ φκσο θαηά ηελ παξνχζα 

ρξνληθή ζηηγκή ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε σο ρακειφο. 

 

vi) Κίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθήο χθεζεο      

Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο είλαη πνιχ ρακειφο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Δηαηξεία δελ παξάγεη ζπγθεθξηκέλν 

θαηαλαισηηθφ πξντφλ, αιιά είλαη ηξνθνδφηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο άιισλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο πνηθίισλ 

  2010 2009 

  Πνζά ζε  ρηι. € +2% -2% +2% -2% 

Απνηέιεζκα ρξήζεο -50 +50 -50 +50 

Καζαξή Θέζε -50 +50 -50 +50 
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πξντφλησλ. Δπίζεο ε Δηαηξεία ιφγσ ηεο αλεπηπγκέλεο επειημίαο θαη ηεο  πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ηελ 

δηαθξίλεη, δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηεηζδχεη θαηά πεξίπησζε ζε λένπο ηνκείο κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο 

θαη θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ. 

 

5.4 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Η δηαρείξηζε ηνπ θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ δηαζθάιηζε χπαξμεο επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηζνδπλάκσλ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κέζσ ηεο χπαξμεο επαξθψλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο.  

Η εηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία 

βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο 

επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη ηξηκεληαία. 

Η ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ εηαηξία 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

 Η αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 είρε σο 

εμήο : 

 

 

Οη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

Πνζά ζε ρηι.€ 2010 

  Βξαρππξφζεζκεο Μαθξνπξφζεζκεο 

  

εληφο 6 

κελψλ 

6 έσο 12 

κήλεο 

1 έσο 5 

έηε 

αξγφηεξν 

απφ 5 έηε 

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 2.471 90 139 0 

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 2.318 0 0 0 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 451 0 0 0 

χλνιν 5.240 90 139 0 

     

Πνζά ζε ρηι.€ 2009 

  Βξαρππξφζεζκεο Μαθξνπξφζεζκεο 

  

εληφο 6 

κελψλ 

6 έσο 12 

κήλεο 

1 έσο 5 

έηε 

αξγφηεξν 

απφ 5 έηε 

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 1.994 0 320 0 

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 2.130 0 0 0 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 153 185 0 0 

χλνιν 4.277 185 320 0 
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5.5 Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ 

επηηνθίσλ 

Σα έζνδα  ηεο εηαηξίαο θαη θαη‟ επέθηαζε νη ηακεηαθέο ηνπ ξνέο δελ επεξεάδνληαη απφ κεηαβνιέο 

επηηνθίσλ. Δπηπιένλ Η εηαηξία δελ δηαηεξεί ζηνηρεία ζην ελεξγεηηθφ ηνπ πνπ λα επεξεάδνληαη απφ 

δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ, παξά κφλν θάπνηα βξαρππξφζεζκα επελδπηηθά ζηνηρεία εμαζθαιηζκέλεο απφδνζεο.  

 

5.6 Παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ αλά 

θαηεγνξία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: 

 

 ε ρηι. € 2010 2009 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο     

Πειάηεο & ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 4.061 3.826 

Λνηπέο απαηηήζεηο 535 472 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 167 53 

χλνιν 4.763 4.351 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο     

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 139 320 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 272 360 

χλνιν 411 680 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο     

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 2.561 2.178 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο     

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 2.318 2.172 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 451 153 

χλνιν 5.330 4.503 

 

 

5.7 Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα  

Η εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα ηνκέα ν νπνίνο είλαη ε θαηαζθεπή θαη εκπνξία ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, 

boiler, κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ. Η εηαηξεία δελ ππνρξενχηαη ζε αλάιπζε θαηά 

ηνκέα ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Η παξαθάησ παξνπζίαζε αθνξά αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 

Η έδξα ηεο εηαηξείαο θαη ε θχξηα ρψξα δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ είλαη ε Διιάδα.  Οη πεξηνρέο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε Διιάδα, ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηξίηεο ρψξεο. Οη πσιήζεηο ηεο 

εηαηξείαο αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα αλαιχνληαη σο εμήο : 
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  31/12/2010 31/12/2009 

ΔΛΛΑΓΑ 5.537.525,14 4.534.352,12 

ΥΩΡΔ ΔΝΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ  394.289,74 511.774,16 

ΛΟΙΠΔ ΥΩΡΔ 795.645,75 293.385,67 

χλνιν 6.727.460,63 5.339.511,95 

 

6. εκεηψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

6.1 Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 

Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ αμία θηήζεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνκεηψλνληαη θαηά ην πνζφ ησλ απνζβέζεψλ ηνπο. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξνζδηνξίζηεθε ε σθέιηκε δσή ηνπο θαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπο θαη ζχκθσλα κε απηά δηελεξγνχληαη νη 

ινγηζηηθέο απνζβέζεηο. Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ. Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο 

εμήο : 

 Κηίξηα 

Μεραλήκαηα 
& Σερ. 

Δγθαηαζηάζεηο 
Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

Έπηπια & 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Αθηλ/ζεηο 
ππφ 

εθηέιεζε χλνιν 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2009 283.325,36 1.387.176,93 28.421,09 35.490,96 0,00 1.734.414,34 

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 294.325,36 1.456.706,39 28.421,09 38.558,45 0,00 1.818.011,29 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη 
απνκείσζε αμίαο -10.093,86 -216.326,31 -3.660,88 -10.044,90 0,00 -240.125,95 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2009 284.231,50 1.240.380,08 24.760,21 28.513,55 0,00 1.577.885,34 

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 333.199,12 2.096.652,87 26.500,00 83.299,50 18.633,97 2.558.285,46 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη 
απνκείσζε αμίαο -38.455,93 -901.863,80 -8.617,73 -69.167,19 0,00 -1.018.104,65 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2010 294.743,19 1.194.789,07 17.882,27 14.132,31 18.633,97 1.540.180,81 

       

       

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2009 283.325,36 1.387.176,93 28.421,09 35.490,96 0,00 1.734.414,34 

Πξνζζήθεο 11.000,00 81.617,90 0,00 3.067,50 0,00 95.685,40 

Λνηπέο ηαθηνπνηήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πσιήζεηο – Μεηψζεηο 0,00 -12.088,43 0,00 0,00 0,00 -12.088,43 

Απνζβέζεηο -10.093,86 -220.225,13 -3.660,88 -10.044,92 0,00 -244.024,79 

Μεηψζεηο Απνζβέζεσλ 0,00 3.898,82 0,00 0,00 0,00 3.898,82 

Λνηπέο ηαθηνπνηήζεηο 
απνζβέζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2009 284.231,50 1.240.380,09 24.760,21 28.513,54 0,00 1.577.885,34 
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Πξνζζήθεο 21.000,00 201.748,88 0,00 6.899,98 18.633,97 248.282,83 

Λνηπέο ηαθηνπνηήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πσιήζεηο – Μεηψζεηο 0,00 -10.550,00 -15.260,45 0,00 0,00 -25.810,45 

Απνζβέζεηο -10.488,31 -235.945,51 -4.877,95 -21.281,20 0,00 -272.592,97 

Μεηψζεηο Απνζβέζεσλ 0,00 -844,39 13.260,45 0,00 0,00 12.416,06 

Λνηπέο ηαθηνπνηήζεηο 
απνζβέζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2010 294.743,19 1.194.789,07 17.882,26 14.132,32 18.633,97 1.540.180,81 

 

 

 

 

6.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

Σα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά αγνξαζζέλ 

ινγηζκηθφ θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 18.042,06 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -15.150,87 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1ε  Ιαλνπαξίνπ 2009 2.891,19 

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 18.537,05 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -16.765,61 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2009 1.771,44 

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 20.544,05 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -18.854,27 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2010 1.689,78 

 

 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 2.891,19 

Πξνζζήθεο 495,00 

Απνζβέζεηο -1.614,75 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2009 1.771,44 

Πξνζζήθεο 2.007,00 

Απνζβέζεηο -2.088,66 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2010 1.689,78 
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6.3 Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε  θαη ππνρξέσζε 

Ο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ε εηαηξεία είλαη γηα ην 2010 ίζνο κε 24%. 

Σν 2010 δεκνζηεχηεθε ν Ν.3842/2010 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη κεηέπεηηα νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο κεηψλνληαη θαη κε ην ζρέδην λφκνπ, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο δηακνξθψλεηαη γηα 

ηε ρξήζε 2011 ζε 20% γηα ηα θέξδε πνπ δελ δηαλέκνληαη. ηα δηαλεκφκελα θέξδε επηβάιιεηαη επηπιένλ 

θφξνο 25%.   Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο εηαηξίαο έρεη ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κεηαβνιή 

απηή. Ο ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη ρψξα φηαλ 

ππάξρεη, απφ πιεπξάο εηαηξείαο, εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη 

θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη σο θνξνινγηθέο δεκηέο ζην βαζκφ πνπ ε 

ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο κέζσ ησλ κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ θεξδψλ είλαη πηζαλή. 

Η θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ/ππνρξεψζεσλ γηα ηηο ρξήζεηο 2010-2009 αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

 
Α.Φ. 

Απαίηεζε 
Α.Φ. 

Τπνρξέσζε 
Α.Φ. 

Απαίηεζε 
Α.Φ. 

Τπνρξέσζε 

Με Κπθινθνξνχληα ηνηρεία     

Άυια ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ 4.275,83 0,00 2.223,73 0,00 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 0,00 -22.071,16 0,00 -14.284,17 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     

Απνζεκαηηθά 0,00 -885,84 0,00 -885,84 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.069,16 0,00 3.834,97 0,00 
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο 46.679,81 0,00 15.192,29 0,00 

χλνιν 57.024,80 -22.957,00 21.250,99 -15.170,01 

πκςεθηζκφο 34.067,80 0,00 6.080,98 0,00 

χλνιν 34.067,80 0,00 6.080,98 0,00 
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Πνζά ζε € Τπφινηπν Αλαγλσξηζκέλεο Αλαγλσξηζκέλεο Τπφινηπν 

 1/1/2010 

ζηα ίδηα 

θεθάιαηα 

ζηα 

απνηειέζκαηα 31/12/2010 

Με Κπθινθνξνχληα ηνηρεία     

Άυια ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ 2.223,73 0 2.052,10 4.275,83 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο -14.284,18 0,00 -7.786,99 -22.071,17 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     

Απνζεκαηηθά -885,84 0,00 0,00 -885,84 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 3.834,98 0,00 2.234,19 6.069,17 
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο 15.192,29 0,00 31.487,52 46.679,81 

χλνιν 6.080,98 0,00 27.986,82 34.067,80 

     

Αλαγλσξηζκέλεο σο :     

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 6.080,98   34.067,80 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 0,00   0,00 

     

     

Πνζά ζε € Τπφινηπν Αλαγλσξηζκέλεο Αλαγλσξηζκέλεο Τπφινηπν 

 1/1/2009 

ζηα ίδηα 

θεθάιαηα 

ζηα 

απνηειέζκαηα 31/12/2009 

Με Κπθινθνξνχληα ηνηρεία     

Άυια ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ 1.790,45 0,00 433,28 2.223,73 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο -7.591,71 0,00 -6.692,47 -14.284,18 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     

Απνζεκαηηθά -885,84 0,00 0,00 -885,84 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 1.600,79 0,00 2.234,19 3.834,98 
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο 13.079,00 0,00 2.113,29 15.192,29 

χλνιν 7.992,69 0,00 -1.911,71 6.080,98 

     

Αλαγλσξηζκέλεο σο :     

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 7.992,69   6.080,98 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 0,00   0,00 
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6.4 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 7.746,00 7.281,00 

 

Οη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ δνζείζεο εγγπήζεηο ζε ηξίηνπο, νη νπνίεο δελ πξφθεηηαη λα επηζηξαθνχλ 

ηελ επφκελε ρξήζε. 

 

6.5 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Δκπνξεχκαηα 38.995,00 49.968,46 

Πξντφληα έηνηκα & εκηηειή 654.862,68 438.989,08 

Πξψηεο & βνεζεηηθέο χιεο – αλαιψζηκα 

πιηθά- αληαι/θά & είδε ζπζθεπαζίαο 365.063,61 341.650,48 

χλνιν 1.058.921,29 830.608,02 

 

6.6 Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Πειάηεο (αλνηθηφο ινγαξηαζκφο) 1.243.235,64  1.154.132,91  

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 0,00  2.300,00  

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο  2.969.377,75  2.685.608,69  

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 102.246,07 50.612,19  

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο -253.888,82 -67.122,75 

Καζαξέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 4.060.970,64 3.825.531,04 
 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ησλ 

πειαηψλ ηεο Δηαηξίαο. 
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Πξφβιεςε επηζθαιψλ 

πειαηψλ 

Τπφινηπν θαηά ηελ 1.1.2009 114.472,64 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο 39.150,11 

Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο -86.500,00 

Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ 

αλαζηξάθεθαλ 0,00 

Τπφινηπν θαηά ηελ 31.12.2009 67.122,75 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο 186.766,07 

Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 0,00 

Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ 

αλαζηξάθεθαλ 0,00 

Τπφινηπν θαηά ηελ 31.12.2010 253.888,82 

 

Η αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην IFRS 7, παξαηίζεηαη αθνινχζσο: 

 

Πνζά ζε ρηι. € 31/12/2010 31/12/2009 

Αλακελφκελνο ρξφλνο 
είζπξαμεο:   

Ληγφηεξν απφ 3 κήλεο 2.539.206,86 2.368.299,14 

Μεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ 1.164.391,09 1.391.417,60 

Μεηαμχ 6 κελψλ θαη 1 έηνπο 255.126,62 30.351,21 

Μεγαιχηεξε ηνπ 1 έηνπο 102.246,07 35.463,09 

χλνιν 4.060.970,64 3.825.531,04 

 

 

6.7 Λνηπέο απαηηήζεηο θαη Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ηα ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη 

σο εμήο: 

 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην γηα θφξνπο  515.112,16 458.480,33 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 19.861,65 13.115,36 

χλνιν Λνηπψλ Απαηηήζεσλ 534.973,81 471.595,69 
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6.8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηεο εηαηξείαο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 

δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδεο 166.967,88 53.136,00 
 

 

 

6.9 Ίδηα θεθάιαηα 

 

i) Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ 180.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 

€ 3,00 ε θάζε κία. Σν ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε € 540.000. 

 

ii) Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 

Η δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο :  

 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 228.246,52 228.246,52 

 

iii) Λνηπά Απνζεκαηηθά 

Η αλάιπζε ησλ ινηπψλ απνζεκαηηθψλ ηεο εηαηξείαο, έρεη σο εμήο: 

 

 

Σαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ 

Δηδηθά 

Απνζεκαηηθά 

Αθνξνιφγεηα θαη 

Απνζεκαηηθά 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ χλνιν 

Τπφινηπν ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2009 28.943,08 3.543,38 19.275,72 51.762,18 

Μεηαβνιέο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - ρεκαηηζκφο 

Απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά 

θέξδε ρξήζεο 23.369,38 0,00 0,00 23.369,38 

Τπφινηπν ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2009 52.312,46 3.543,38 19.275,72 75.131,56 
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Μεηαβνιέο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - ρεκαηηζκφο 

Απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά 

θέξδε ρξήζεο 5.771,27 0,00 0,00 5.771,27 

Τπφινηπν ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2010 58.083,73 3.543,38 19.275,72 80.902,83 

 

 

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ έρεη ζρεκαηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ 2190/1920. 

ηα αθνξνιφγεηα θαη ινηπά απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο  

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

 

iv) Τπφινηπν Κεξδψλ εηο λέν 

 31/12/2010 31/12/2009  

Τπφινηπν Κεξδψλ εηο λέν 644.428,15 727.770,24  

 

 

6.10 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ απνδεκίσζε ηνπ λ.2112/20 θαηά ηελ 

απνρψξεζε απηψλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Η Δηαηξεία αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε ηελ παξνχζα αμία ηεο 

λνκηθήο δέζκεπζεο γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο. Η ζρεηηθή ππνρξέσζε ππνινγίζηεθε θαηφπηλ αλαινγηζηηθήο κειέηεο θαη ην χςνο ηεο θαηά 

ηελ θιεηφκελε ρξήζε αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε € 13.010,17. Αλαιπηηθά έρνπκε: 

 31/12/2010 31/12/2009  

Τπνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα:    

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 13.010,17 8.838,69  

    

Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα:    

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 4.171,48 -2.083,69  

 

                                    31/12/2010 31/12/2009 

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 3.390,16 2.897,32 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 781,32 668,16 

Καζαξά αλαινγηζηηθά (θέξδε)/ δεκηέο πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ ζηελ πεξίνδν 0,00 1,85 
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Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο/ ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο 0,00 -5.651,02 

Κφζηνο θιεηφκελεο ρξήζεο 4.171,48 -2.083,69 

   

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο αλσηέξσ ινγηζηηθνχο ζθνπνχο 

είλαη νη εμήο:        

 31/12/2010 31/12/2009  

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 5,5% 5,5%  

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 3,0% 3,0%  

Μειινληηθέο απμήζεηο ζπληάμεσλ 3,0% 3,0%  

Πιεζσξηζκφο 2,0% 2,0%  

 

6.11 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 Σν ππφινηπν ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη: 

 

 
Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 21.000,00 60.000,00 
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ (Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ 

ζηνηρείσλ) 251.054,53 300.407,16 

 272.054,53 360.407,16 

 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αθνξνχλ πξφβιεςε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ θη ε αλάιπζή ηνπο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 Πξνβιέςεηο θφξνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 

Τπφινηπν θαηά ηελ 1.1.2009 48.000,00 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο 12.000,00 

Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 0,00 

Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ αλαζηξάθεθαλ 0,00 

Τπφινηπν θαηά ηελ 31.12.2009 60.000,00 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο 21.000,00 

Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο -60.000,00 

Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ αλαζηξάθεθαλ 0,00 

Τπφινηπν θαηά ηελ 31.12.2010 21.000,00 

 

Οη επηρνξεγήζεηο παγίσλ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2010 θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2009 αλαιχνληαη 

σο εμήο: 
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 31/12/2010 31/12/2009 

   

Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ  300.407,16 349.759,78 

Δηζπξαρζείζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο  0,00 0,00 

Αλαγλσξηζκέλεο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 49.352,62 49.352,62 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ  251.054,53 300.407,16 

Μαθξνπξφζεζκεο 251.054,53 300.407,16 

Βξαρππξφζεζκεο 0,00  0,00 

χλνιν 251.054,53 300.407,16 

 

 

6.12 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

Σα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Πξνκεζεπηέο  922.988,42 776.975,95 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 1.394.693,28 1.394.645,95 

χλνιν 2.317.681,70 2.171.621,90 

 

 

Η αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην IFRS 7, παξαηίζεηαη 

αθνινχζσο: 

Πνζά ζε ρηι. € 31/12/2010 31/12/2009 

Αλακελφκελνο ρξφλνο πιεξσκήο:   

Ληγφηεξν απφ 3 κήλεο 1.990.355,29 1.539.433,89 

Μεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ 327.326,41 632.188,01 

Μεηαμχ 6 κελψλ θαη 1 έηνπο 0,00 0,00 

Μεγαιχηεξε ηνπ 1 έηνπο 0,00 0,00 

χλνιν 2.317.681,70 2.171.621,90 

 

 

6.13 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, ρσξίδνληαη ζε ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ 

θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζε ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Λνγαξηαζκφο εθθαζάξηζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο 45.451,71 0,00 

Φφξνο πεξαίσζεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 89.511,27 0,00 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 23.249,53 11.289,93 

χλνιν 158.212,51 11.289,93 

 

 

6.14 Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 

Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο: 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 2.700.056,18 2.497.987,97 

   

   

 

Ο δηαρσξηζκφο ζε καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν έρεη σο εμήο:    

   31/12/2010   31/12/2009 

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο         

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο   138.627,45   319.529,39 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ  138.627,45   319.529,39 

      

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα      

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε   183.765,44  184.775,00 

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο   2.377.663,29  1.993.683,58 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ  2.561.428,73  2.178.458,58 

      

χλνιν δαλείσλ   2.700.056,18  2.497.987,97 
 

 

Σν ζηαζκηζκέλν κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ αλήιζε ζε 5% πεξίπνπ γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε θαη 5% γηα 

ηε ρξήζε 2009. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο δελ πθίζηαληαη ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο. 
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6.15 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Πνζά ζε € 31/12/2010 31/12/2009 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 106.303,01 51.615,27 

Πηζησηέο δηάθνξνη  344.622,41 100.980,27 

χλνιν 450.925,42 152.595,54 

 

 

6.16 Κφζηνο πσιεζέλησλ 

 

Σν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηδφκελν σο έμνδν 3.840.030,58 2.979.373,75 

Aκνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 911.527,09 721.433,04 

Aκνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 599.153,20 349.722,26 

Παξνρέο ηξίησλ 210.949,29 231.440,35 

Φφξνη ηέιε 183,00 0,00 

Γηάθνξα έμνδα 54.783,49 37.927,08 

Απνζβέζεηο παγίσλ 257.103,36 231.284,16 

χλνιν 5.873.730,01 4.551.180,64 

 

 

6.17 Έμνδα δηάζεζεο / δηνίθεζεο/έξεπλαο 

 

Η αλάιπζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

Πνζά ζε € 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 101.358,49 102.541,72 

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 20.973,97 2.911,97 

Παξνρέο  ηξίησλ 30.690,11 21.462,12 

Φφξνη θαη ηέιε 151,00 0,00 

Γηάθνξα έμνδα 192.689,17 128.555,62 

Απνζβέζεηο 2.629,16 6.755,15 

χλνιν 348.491,89 262.226,57 
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Η αλάιπζε ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

Πνζά ζε € 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 101.358,49 106.243,83 

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 44.693,95 53.775,91 

Παξνρέο  ηξίησλ 30.690,11 27.643,92 

Φφξνη θαη ηέιε 19.015,15 15.644,81 

Γηάθνξα έμνδα 43.908,18 40.087,26 

Απνζβέζεηο παγίσλ 12.003,94 7.850,21 

χλνιν 251.669,81 251.245,94 

 

 

Η αλάιπζε ησλ εμφδσλ έξεπλαο ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο 

 

Πνζά ζε € 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 2.945,19 0,00 

 

 

 

6.18 Λνηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα   

Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ 14.512,58 18.606,96 

Δζνδα παξεπνκέλσλ αζρνιηψλ 55.423,92 27.224,52 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 50.097,89 49.388,79 

Έθηαθηα θέξδε 3.894,39 3.925,11 

Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0,00 645,10 

χλνιν 123.928,77 99.790,48 

 0,00  

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα   

Πξνβιέςεηο ρξήζεο 36.890,16 42.049,28 

Έθηαθηα έμνδα 181,83 1.960,01 

Έθηαθηεο δεκηέο 0,00 5.364,73 

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0,00 4.129,77 

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 153.266,07 0,00 

χλνιν 190.338,06 53.503,79 
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6.19 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαη έμνδα ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο :  

Πνζά ζε € 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα :   

-Σξαπεδψλ 12.316,54 16.089,75 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ έμνδα :   

- Σξαπεδηθά δάλεηα θαη ζπλαθή έμνδα 173.883,44 170.559,27 
 

 

6.20 Φφξνο Δηζνδήκαηνο  

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ ζηα θέξδε πξν θφξσλ ηεο εηαηξίαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα 

πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ηεο.  

Η ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ, βαζηδφκελνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή ηεο εηαηξίαο, θαη ηνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ πνπ πξαγκαηηθά αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ, έρεη σο εμήο: 

 

 

Πνζά ζε € 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

Φφξνο ρξήζεο 43.780,68 41.691,89 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ  77.753,82 12.000,00 

Έθηαθηε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3845/2010 6.670,,70 0,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο  -27.986,82 1.911,73 

χλνιν 100.217,68 55.603,62 

   

   

Κέξδε πξν θφξσλ 22.647,56 166.675,96 

πληειεζηήο Φφξνπ 24% 25% 

Αλακελφκελε Γαπάλε Φφξνπ 5.435,41 41.668,99 

   

   

Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιή ζηνλ ζπληειεζηή θφξνπ   

 - Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ρξήζεο 6.230,07 1.911,73 

 - Αλακνξθψζεηο ρξήζεο 4.128,38 22,90 

   

Λνηπέο πξνζαξκνγέο (Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά - ινηπέο 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο) 
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 - Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 77.753,82 12.000,00 

 - Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη / 

έθηαθηε εηζθνξά 
6.670,70 0,00 

   

Πξαγκαηηθή Γαπάλε Φφξνπ 100.218,38 55.603,62 

 

 

6.21 Δλδερφκελεο Απαηηήζεηο - Τπνρξεψζεηο 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 

 

Γεζκεχζεηο 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δηαηξεία είρε πνηθίιεο ζπκθσλίεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ελνηθίαζε θηηξίσλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ιήγνπλ έσο ην 2011 

Σα έμνδα ελνηθίαζεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηζπλαπηφκελεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 

πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη αλέξρνληαη ζε € 109.483,79 (€98.699,02 ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009). 

Σα ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα ελνηθίαζεο βάζεη κε αθπξψζηκσλ ζπκβνιαίσλ 

ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 έρνπλ σο θάησζη: 

 2010 

Δληφο ελφο έηνπο 87.599,01 

1-4 έηε 386.865,48 

χλνιν 476.474,49 

 

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Η εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Οη ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο θφξνπ 

πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 

6.11. 

 

 6.22 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

1) Τπφινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 

  

Πνζά ζε Δπξψ 
 31/12/2010 31/12/2009 

Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 
ππνρξεψζεηο 

 
  

Μεηξηθή εηαηξεία 
 9.315,28 61.617,30 
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 2) πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 

  

Πνζά ζε Δπξψ 
 31/12/2010 31/12/2009 

α) Αγνξέο  
   

Μεηξηθή εηαηξεία 
 125.148,26 52.991,23 

β)Πσιήζεηο  
   

Μεηξηθή εηαηξεία 
 15.710,10 1.242,00 

 

 

6.23 Παξνρέο πξνο βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε 

 Οη παξνρέο πξνο ηα βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε ηεο εηαηξίαο πνπ δφζεθαλ αλαιχνληαη παξαθάησ: 

  31/12/2010 31/12/2009 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ     

Ακνηβέο Γ.. απφ παξνρή ππεξεζηψλ 14.800,00 13.600,00 

Ακνηβέο κειψλ Γ.. 30.000,00 20.000,00 

 
    

χλνιν 44.800,00 33.600,00 

Πιεξσκέο κε ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο     

Μεξίζκαηα Πιεξσζέληα 0,00 35.280,00 
 

6.24 Κέξδε αλά κεηνρή 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ(δεκηψλ) αλά κεηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο ζηαζκηζκέλνο 

αξηζκφο ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ (θνηλέο κεηνρέο). 

Πνζά ζε € 
01/01 - 

31/12/2010 

01/01 - 

31/12/2009 

Κέξδε(δεκίεο) πξν θφξσλ 22.647,56 166.675,96 

Φφξνο εηζνδήκαηνο -100.218,38 -55.603,62 

Κέξδε(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (1) -77.570,82 111.072,34 

   

 ηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία (2)  180.000 180.000 

   

Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή (επξψ /κεηνρή):  (1)/(2)  -0,4309 0,6171 

 

6.25 Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο  

Σε ρξήζε 2010 ε εηαηξεία δελ παξνπζίαζε δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 
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6.26 Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ 2010 θαη 2009, 

ήηαλ: 

 31/12/2010 31/12/2009 

Τπάιιεινη 7 7 

Δξγαηνηερληθφ Πξνζσπηθφ 36 34 

χλνιν 43 41 

 

6.27 Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

Πέξα ηνλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 21/03/2011 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ 
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