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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της 

VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 

λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 

μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 

αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της Εταιρείας VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 

ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 

του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Χρήστος Βαργιεμέζης  

Αρ Μ ΣΟΕΛ 30891 
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Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού  Συμβουλίου της “VENMAN ABEE” 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΧΡΗΣΗ  2011 (13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ  1/1/2011 – 31/12/2011 

 

Κύριοι μέτοχοι,  

Έχουμε την τιμή, να σας υποβάλουμε συνημμένα, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας, για την 

13η εταιρική χρήση 2011, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 31/12/2011 και να σας 

εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την 

οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Δ.Σ. πορεία της, την αμέσως επόμενη χρήση: 

 

1. Λογιστικές Αρχές 

Οι οικονομικές καταστάσεις της VENMAN ABEE του 2011 που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

έως και την 31η Δεκεμβρίου 2011, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, 

την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 

κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για 

την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

 

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  

Το 2011 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 6.335.719,76 έναντι € 6.727.460,63 το 2010, 

παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 6%.  

Το αποτέλεσμα της χρήσεως 2011  υπήρξε ζημιογόνο με  ζημίες προ φόρων ποσού € 619.742,13 και ζημίες 

μετά φόρων € 502.727,28 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2011 κατανεμήθηκε, ανά τομέα δραστηριότητας, ως εξής: 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 234.362,41 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 5.917.675,60 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠ.ΑΠΟΘΕΜ.& ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 160.054,95 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23.626,80 

ΣΥΝΟΛΟ 6.335.719,76 

 

 

3. Οικονομική θέση της εταιρείας  

Η    πραγματική   οικονομική   κατάσταση   της   εταιρείας   είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται  ότι  

ανταποκρίνεται  στην εμφανιζόμενη  εικόνα  της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της κλειόμενης χρήσεως. 
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Τα συνοπτικά μεγέθη της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2011 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της 

προηγούμενης χρήσης είναι : 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 1.546.034,55 1.583.684,39 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.517.331,89 5.821.833,62 

Σύνολο ενεργητικού 7.063.366,44 7.405.518,01 

   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 990.850,23 1.493.577,50 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 278.144,12 423.692,15 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.794.372,09 5.488.248,36 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 7.063.366,44 7.405.518,01 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας : 

 

  ΧΡΗΣΗ 2011  ΧΡΗΣΗ 2010  

      

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ    

      

1. α)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.517.331,89   5.821.833,62  

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.063.366,44 78,11% 7.405.518,01 78,61% 

        

 β)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.546.034,55   1.583.684,39  

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.063.366,44 21,89% 7.405.518,01 21,39% 

        

2.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 990.850,23   1.493.577,50  

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.072.516,21 16,32% 5.911.940,51 25,26% 

        

3.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 990.850,23   1.493.577,50  

  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.546.034,55 64,09% 1.583.684,39 94,31% 

        

4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.517.331,89   5.821.833,62  

 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.794.372,09 95,22% 5.488.248,36 106,08% 
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Β. ΑΠΟΔΟΣΗ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ    

      

5. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. & 

ΕΠΕΝΔ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. -395.894,59   184.214,46  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜ& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.335.719,76 -6,25% 6.727.460,63 2,74% 

        

6. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ ΧΡΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -619.742,13   22.647,56  

 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 990.850,23 -62,55% 1.493.577,50 1,52% 

        

7. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 508.619,39   853.730,62  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜ& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.335.719,76 8,03% 6.727.460,63 12,69% 

        

8. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 508.619,39   853.730,62  

 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘ ΑΠΟΘ & ΥΠΗΡ 5.827.100,37 8,73% 5.873.730,01 14,53% 

 

    

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας  

Το 2012 θα είναι μία χρονιά με πολλές δυσκολίες, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Για την εξέλιξη 

του κύκλου εργασιών της εταιρείας προβλέπουμε διατήρηση στα ίδια επίπεδα με το έτος 2011. Σημαντικός 

παράγοντας των αποτελεσμάτων και του κύκλου εργασιών της εταιρείας είναι οι τιμές του χαλκού, περαιτέρω 

κίνηση των οικονομικών μεγεθών είναι πάντα υπό την αίρεση των κύκλων τιμών μετάλλων (χαλκού)  που 

μπορεί να λειτουργήσουν θετικά ή  αρνητικά. 

Προβλέπουμε λοιπόν ο κύκλος εργασιών της εταιρείας να υπερβεί τα 6,7 εκατ. €. Παρά τον έντονο 

ανταγωνισμό που υφίσταται η εταιρεία το αποτέλεσμα για το 2011 προβλέπεται να είναι κερδοφόρο, περίπου 

100 χιλ. € μετά από αποσβέσεις. Η εταιρεία σίγουρα δεν μπορεί να μην επηρεασθεί από την παγκόσμια κρίση. Οι 

προσπάθειες για αύξηση των εξαγωγών συνεχίζονται, με συμμετοχές σε εκθέσεις και συνεργασίες με 

αντιπροσώπους. Επιδιώκουμε οι εξαγωγές να φθάσουν το 30% του κύκλου εργασιών.  

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας αναμένεται να παραμείνουν σταθερά.. Τα γενικά έξοδα διοίκησης και 

διάθεσης θα συνεχίσουν να ελέγχονται αποτελεσματικά και δεν θα ξεπεράσουν το 8-10% του κύκλου εργασιών. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, η Εταιρεία, κατάφερε το 2011 να έχει μικρή μείωση του κύκλου εργασιών 6% 

περίπου, και προβλέπει διατήρηση για την χρήση του 2012 σε € 6,7 εκ.. Τα κέρδη προβλέπεται να είναι περίπου 

στα € 100.000 το 2012. Η εταιρεία στοχεύει στο 2012 σε μία συρρικνωμένη αγορά, να συγκρατήσει τα ποσοστά 

της και το πελατολόγιό της. Σκοπός μας είναι να είμαστε σε πλεονεκτική θέση, όταν η αγορά ανακάμψει. Η 

προσπάθεια αποβλέπει  έτσι ώστε η εταιρεία να καταστεί δυνατή και να είναι εφικτός ο σχεδιασμός και η 
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ανάπτυξη νέων οργανωτικών σχημάτων που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανοδική πορεία με μεγαλύτερη 

ασφάλεια και σιγουριά. 

Παραμένει βέβαια πάντα σαν στρατηγικός στόχος η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε ποσοστό 

της τάξεως του 30% του κύκλου εργασιών, στοιχείο που φαίνεται ότι θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος για το 

2012. Την προσεχή τριετία η Εταιρεία, πρέπει να έχει καταστεί εξαγωγική σε ποσοστό τουλάχιστον 40% επί του 

συνολικού κύκλου εργασιών. 

Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στοχεύει στην αξιοποίηση λόγω της προβλεπόμενης ενασχόλησης της 

εταιρείας με ηλιακά συστήματα, όπου οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής 

κρίσης και της αντίστοιχης προσπάθειας απεξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας (πετρέλαιο-φυσικό 

αέριο κ.λ.π) και στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) . 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων εκτός των επενδυτικών επιλογών και νέων οργανωτικών σχημάτων, 

θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: 

-  Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιαίτερα στελεχών. 

-  Ποιοτική αναβάθμιση-πιστοποίηση διαδικασιών.  

Με πρωταρχικό στόχο πάντα τη συνεχή και διατηρήσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας, έχουν τεθεί για το 2012  

οι κατωτέρω αναφερόμενοι βασικοί άξονες στρατηγικής : 

 Περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στον εσωτερικό τομέα.  

 Συστηματική υλοποίηση της διαχρονικής στρατηγικής της Εταιρείας για την δραστηριοποίησή της σε 

εξειδικευμένους τομείς υψηλής τεχνολογίας.  

 Βελτίωση και αναβάθμιση της ποικιλίας των παρεχομένων προϊόντων.  

 Συνέχιση της πολιτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού, και ιδιαιτέρα 

της απόκτησης μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ρομποτικών 

συστημάτων, τα οποία επιτρέπουν την πληρέστερη αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. 

  Επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού και ιδίως του στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας. 

 Αναβάθμιση των διαδικασιών παρακολούθησης της λήψης παραγγελιών και της παραγωγικής 

διαδικασίας.    

 Επωφελέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της Εταιρείας.  

 Διατήρηση της παραγωγικής δυναμικότητας, και του αριθμού των γραμμών παραγωγής.   

 Διαρκής βελτίωση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής με στόχο την  περαιτέρω αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, την συνεχή και αυξανόμενη διάχυση της ενημέρωσης – πληροφόρησης σε όλες 

τις βαθμίδες της εταιρείας και του Ομίλου και τέλος την περαιτέρω μείωση του κόστους. 

 

5. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο έχει πληγεί ιδιαίτερα στην 

διάρκεια των τελευταίων δύο (2) ετών, Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την μελέτη ανάπτυξης 

και δημιουργία νέων προϊόντων και τη δημιουργία ισχυρών υποδομών σε συνέχεια ενός ευρύτατου 

επενδυτικού προγράμματος, βοηθούν την εταιρία να είναι διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την 
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διείσδυσή της σε νέες αγορές. Κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, η παγκόσμια 

οικονομική κρίση αλλά και ειδικότερα η ύφεση που πλήττει την εγχώρια αγορά εξακολουθεί να επηρεάζει  τη 

δραστηριότητα της εταιρίας καθώς ο συνδυασμός της συρρικνούμενης καταναλωτικής ζήτησης, της 

πιστωτικής ασφυξίας και της έλλειψης ρευστότητας που χαρακτηρίζει ιδίως την εγχώρια αγορά επηρεάζει 

ουσιωδώς την εμπορική δραστηριότητα της. Λόγω της έντασης του φαινομένου και της διάρκειας αυτού, η 

διανυόμενη χρήση 2012 χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό βαθμό δυσκολίας. Η μικρή χρηματοοικονομική έκθεση 

της εταιρίας και η σημαντική ποιοτική και προϊοντική της διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που 

διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την οικονομική κρίση, πλην όμως είναι 

αναπόφευκτο ότι θα επηρεασθούν αρνητικά τόσο τα έσοδα όσο και τα αποτελέσματα της εταιρίας. Οι 

συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρία είναι οι ακόλουθοι: 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαμηλή για την 

εταιρία αφενός μεν διότι όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν 

δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα.  

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων 

επιτοκίων. Δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσμος και κυμαινόμενου 

επιτοκίου, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται από την οικονομική διεύθυνση  της εταιρίας σε μόνιμη βάση, σε 

σχέσεις με τις τάσεις που επικρατούν σχετικά με αυτά.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Δεν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας, δεδομένου η εταιρεία διαθέτει ικανά ταμειακά 

διαθέσιμα και οι ταμειακές ροές της από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές. Περαιτέρω η δυνατότητα 

απρόσκοπτης και άνευ καθυστερήσεως άντλησης από την εταιρεία τραπεζικών κεφαλαίων σχεδόν μηδενίζει 

τον εν λόγω κίνδυνο.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις της πραγματοποιούνται σε 

πελάτες με ελεγμένη από πλευράς φερεγγυότητας πιστοληπτικής ικανότητας και με τους οποίους υφίσταται 

σταθερή και μακροχρόνια σχέση συνεργασίας. Η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αντιμετωπίζεται με την 

συνεχή και συστηματική παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των πελατών και με την άμεση κάλυψη 

των απαιτήσεων με αξιόγραφα καθώς και την λήψη σχετικών εγγυήσεων.      
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 Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών 

Ο εν λόγω κίνδυνος αντιμετωπίζεται μέσω της δυνατότητας μετακύλισης της αύξησης αυτής στην τιμή 

πώλησης των παραγομένων προϊόντων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται και είναι ευχερώς αξιοποιήσιμη 

λόγω του τρόπου παραγωγής και λειτουργίας της εταιρείας, ήτοι της παραγωγής προϊόντων κατά παραγγελία.  

 

Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις  

Οι οργανωτικές υποδομές που διαθέτει η εταιρία της επιτρέπει να αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο πιθανούς ανταγωνιστές τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από την αλλοδαπή. Η εταιρία πετυχαίνει  

να διαφοροποιεί τα προϊόντα της από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. Προς την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης συντελούν η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, η αναγνωρισιμότητα του ονόματος της 

εταιρείας και η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε επίπεδο προμηθευτών όσο και σε επίπεδο πελατών.  

 

Κίνδυνος εξαρτήσεως της εταιρείας από συγκεκριμένους πελάτες  

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αντιμετωπίζεται από την εταιρεία μέσω της προσπάθειας περαιτέρω διασποράς 

του πελατολογίου της, και της προσπάθειας ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης κατανομής των 

πωλήσεών της τόσο ανά  γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας όσο και ανά πελάτη, πλην όμως κατά την 

παρούσα χρονική στιγμή ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ως 

χαμηλός. 

 

Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης      

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός, λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία δεν παράγει 

συγκεκριμένο καταναλωτικό προϊόν, αλλά είναι τροφοδότης κατόπιν παραγγελίας άλλων βιομηχανιών 

παραγωγής ποικίλων προϊόντων. Επίσης η Εταιρεία λόγω της ανεπτυγμένης ευελιξίας και της  

προσαρμοστικότητας που την διακρίνει, διαθέτει την δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους 

τομείς μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και καλύτερων προοπτικών.  

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών 

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος καθώς η εταιρία δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές από οργανικές 

δραστηριότητες και η διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών πραγματοποιείται με απόλυτη επιτυχία και 

σε μόνιμη βάση, και με τον τρόπο αυτό η αντίστοιχη ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.   

 

6. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης  

Η εταιρία δεν αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης ωστόσο έχει την δυνατότητα 

ν’ απευθύνεται στο ερευνητικό τμήμα της μητρικής εταιρείας μέσω του οποίου η μητρική εταιρεία στοχεύει στην 

διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων του ομίλου αλλά και στην παραγωγή νέων 

προϊόντων. Το τμήμα αυτό απασχολεί ένα ικανό επιτελείο στελεχών, που έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί 

τις εξελίξεις που σημειώνονται στον τομέα της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και να προσαρμόζεται σε 

αυτές, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τις εταιρίες του ομίλου ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. 
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Επίσης η εταιρία προωθεί την πώληση και εξέλιξη των προϊόντων της με την χρήση ειδικών συμβουλών και 

μελετών που εκπονούνται από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της μητρικής εταιρίας. 

 

7. Υποκαταστήματα 

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 

 

8. Αλλά σημαντικά γεγονότα  

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 2011 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν 

συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και η όλη πορεία 

των εργασιών της Εταιρίας βαίνει ομαλά. 

9. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Σύμφωνα με την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της κλειόμενης χρήσης το υπόλοιπο κερδών εις νέο 

διαμορφώνεται στο ποσό των € 135.760,83 

  

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την 

αποδοτικότητα της Εταιρείας, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα, και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

διαμορφώνονται στις αγορές,  προτείνει τη μη διανομή μερίσματος. 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας διατηρεί ακράδαντη την πεποίθησή της ότι η ισχυρή επιχειρηματική της δομή, οι 

σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε πάγια 

στοιχεία, και βεβαίως η στοχευμένη προσήλωση της Εταιρείας σε συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους με 

μεσοπρόθεσμη προοπτική, παρέχουν την σταθερή και ασφαλή βάση για την συνέχιση και ενδυνάμωση της μέχρι 

σήμερα σταθερής αναπτυξιακής της πορείας και της ενίσχυσης της μακροχρόνιας αξίας της προς όφελος των 

πελατών, των εργαζομένων, των συνεργατών και των μετόχων της.   

 

Θεσσαλονίκη, 27/03/2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΚΙΟΠΕΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

ΑΔΤ ΑΑ 250675 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2011 31/12/2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού    

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.1 1.373.144,55 1.540.180,81 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 6.2 1.061,36 1.689,78 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.3 164.082,64 34.067,80 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 6.4 7.746,00 7.746,00 

  1.546.034,55 1.583.684,39 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέματα 6.5 1.199.442,20 1.058.921,29 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 6.6 3.714.296,13 4.060.970,64 

Λοιπές Απαιτήσεις 6.7 459.000,29 534.973,81 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8 144.593,27 166.967,88 

  5.517.331,89 5.821.833,62 

    

Σύνολο ενεργητικού  7.063.366,44 7.405.518,01 

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 540.000,00 540.000,00 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 6.9 228.246,52 228.246,52 

Λοιπά αποθεματικά 6.9 86.842,88 80.902,83 

Κέρδη εις νέον 6.9 135.760,83 644.428,15 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  990.850,23 1.493.577,50 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 6.10 10.324,58 13.010,17 

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.14 32.117,64 138.627,45 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.11 235.701,90 272.054,53 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  278.144,12 423.692,15 

    

    



  

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την  χρήση 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011 

14 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.12 2.969.727,47 2.317.681,70 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13 102.465,17 158.212,51 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.14 2.213.539,26 2.561.428,73 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.15 508.640,19 450.925,42 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  5.794.372,09 5.488.248,36 

Σύνολο υποχρεώσεων  6.072.516,21 5.911.940,51 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  7.063.366,44 7.405.518,01 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Ποσά σε €  Σημ. 

01/01 - 

31/12/2011 

01/01 - 

31/12/2010 

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες    

Πωλήσεις  6.335.719,76 6.727.460,63 

Κόστος Πωληθέντων 6.16 (5.827.100,37) (5.873.730,01) 

Μικτό Κέρδος  508.619,39 853.730,62 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 6.18 128.979,09 123.928,77 

Έξοδα διάθεσης 6.17 (356.115,87) (348.491,89) 

Έξοδα διοίκησης 6.17 (281.876,26) (251.669,81) 

Έξοδα ερευνών 6.17 (3.665,96) (2.945,18) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 6.18 (391.834,97) (190.338,06) 

    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Προ Φόρων 

Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων  (395.894,59) 184.214,46 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.19 492,34 12.316,54 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  6.19 (224.339,88) (173.883,44) 

Κέρδη προ φόρων (ζημίες χρήσης)  (619.742,13) 22.647,56 

 Φόροι  6.20 117.014,85 (100.218,38) 

Κέρδη μετά από φόρους (ζημίες χρήσης) (Α)  (502.727,28) (77.570,82) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (Α) + (Β)  (502.727,28) (77.570,82) 

    

    

    

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  (136.613,27) 458.896,09 
 

 

 

    
 

 

 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών – Έμμεση μέθοδος  (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

01/01 - 

31/12/2011 

01/01 - 

31/12/2010 

Κέρδη χρήσης προ φόρων  -619.742,13 22.647,56 

Πλέον / μείον προσαρμογές για :   

Αποσβέσεις χρήσης 259.281,32 274.681,63 

Προβλέψεις 373.035,11 190.937,57 

Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 -3.894,39 

Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -49.352,63 -49.352,63 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 222.963,09 160.785,58 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες   

Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων -132.521,55 -228.313,27 

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -215.005,77 -424.403,37 

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και 
φόρων) 546.783,24 506.926,08 

(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους 420.400,21 -22.861,36 

(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (είσπραξη 
επιχορήγησης) -335,38 -4.384,29 

Μείον:   

Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι  -223.455,43 -173.102,12 

Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιποί μη ενσωματωμένοι 

στο λειτ.κόστος φόροι -53.059,73 -116.753,82 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 528.990,35 132.913,17 

   

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες   

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -97.458,02 -248.601,04 

Εισρπάξεις επιχορήγησεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0,00 15.600,00 

Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 0,00 -465,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 492,34 12.316,54 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -96.965,68 -221.149,50 

   

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 4.725.092,89 5.435.440,00 

Μείωση  Βραχυπρόθεσμων  Δανειακών Υποχρεώσεων -5.179.492,17 -5.233.371,78 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -454.399,28 202.068,22 
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Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α) + (β) + (γ) -22.374,61 113.831,89 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 166.967,88 53.136,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 144.593,27 166.967,88 

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ποσά εκφρασμένα σε €) 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 540.000,00 228.246,52 75.131,56 727.770,24 1.571.148,32

Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 540.000,00 228.246,52 75.131,56 727.770,24 1.571.148,32

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες

Μέρισμα στους μετόχους από κέρδη προηγουμένων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές μεταβολές περιόδου

Σχηματισμός αποθεματικών από καθαρά κέρδη χρήσης 2009 0,00 0,00 5.771,27 -5.771,27 0,00

Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης 2010 0,00 0,00 0,00 -77.570,82 -77.570,82

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2010 540.000,00 228.246,52 80.902,83 644.428,15 1.493.577,50

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 540.000,00 228.246,52 80.902,83 644.428,15 1.493.577,50

Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 540.000,00 228.246,52 80.902,83 644.428,15 1.493.577,50

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες

Μέρισμα στους μετόχους από κέρδη προηγουμένων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές μεταβολές περιόδου

Σχηματισμός αποθεματικών από καθαρά κέρδη χρήσης 2010 0,00 0,00 5.940,05 -5.940,05 0,00

Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης 2011 0,00 0,00 0,00 -502.727,28 -502.727,28

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2011 540.000,00 228.246,52 86.842,88 135.760,83 990.850,23  

 

 

 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 Η VENMAN ABEE ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1998, με την αρχική επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Σ.Η.Ε. Α.Ε.». Κατόπιν της 

εξαγοράς της από την MEVACO  Α.Ε. μετονομάστηκε σε «MEVACO BΟΡΕΙΟΥ EΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». 

 Με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 20.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες μετοχές, σήμερα ανέρχεται σε 

€ 540.000,00 διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές. Οι ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις είναι εμβαδού 

5.000m2. Η εταιρεία μέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, κατάφερε να έχει μία σημαντική ανάπτυξη, 

αυξάνοντας κάθε χρόνο τον κύκλο εργασιών της. Ειδικεύεται στην κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων και 

boiler, ακόμη σε συνεργασία με άλλη εταιρεία έχει εγκαταστήσει φωτοβολταικά πάρκα για λογαριασμό της 

Δ.Ε.Η., προσπαθώντας έτσι να διευρύνει το αντικείμενό της έτσι ώστε αυτό να περιλαμβάνει και εργασίες 

πέραν του βασικού αντικειμένου, που να έχουν όμως σχέση με την ηλιακή ενέργεια. Το τακτικό προσωπικό 

αριθμεί 40 άτομα και ανάλογα προστίθενται εργαζόμενοι σύμφωνα με τις ανάγκες παραγωγής. 

 Στις αρχές του 2001 μεταβιβάστηκε το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην MEVACO Β.Ε.  

Α.Ε.,  εταιρεία εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθηνών με υγιή οικονομικά στοιχεία. Η εταιρεία με την στήριξη 

της μητρικής και την προβλεπόμενη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, προσπαθεί να ξεχωρίσει στο 

κλάδο που κυρίως αποτελείται από πολλές μικρές εταιρείες.  

 Στις 1 Νοεμβρίου 2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιριών η υπ’ αριθμόν 11511 τροποποίηση της 

επωνυμίας της Εταιρίας σε VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και διακριτικό τίτλο VENMAN ABEE σύμφωνα και με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 

12759/18.10.2011 ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

 Το αντικείμενο της εταιρείας περιλαμβάνει την παραγωγή των παρακάτω προϊόντων:  

 Κατασκευή ηλιακών συλλεκτών, boiler, μεταλλικών σκελετών και άλλων μεταλλικών προϊόντων. Λοιπό 

χονδρικό εμπόριο. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2011 που καλύπτουν την περίοδο από την 1η  

Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2011, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 

όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 

τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε 

υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2011. Στην παράγραφο 2.1 παρουσιάζονται τα 

πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 καθώς 

και  τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2011, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα 
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στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 2.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 

διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση 

λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι περιπτώσεις οι 

οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και 

οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 3.  

 

2.1 Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 

2011) 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρία είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση 

προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις που 

άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2011: 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 14 Προκαταβολές ελάχιστων κεφαλαιακών εισφορών 

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα 

στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προκαταβολές που έκανε προς ένα πρόγραμμα 

παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η εταιρία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) - Ταξινόμηση Εκδόσεων 

Δικαιωμάτων σε Μετοχές  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα 

πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχών για την 

απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, για ένα 

συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος, αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα 

προσφέρει αυτά τα δικαιώματα αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των 

ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου 

στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 

 Ετήσιες αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ Μάιος 2010  

Κατά το 2010 η IASB (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) προέβη στην έκδοση των ετήσιων 

βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ για το 2011 –μια σειρά προσαρμογών σε 11 Πρότυπα (ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 3, ΔΛΠ 

1, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 39, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31) και μία Διερμηνεία (ΕΔΔΠΧΑ 13)  – που 

αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων 

βελτιώσεων της IASB στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε 

ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι 
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περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 01/01/2011, ενώ 

προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται.  

Οι σημαντικότερες από αυτές τις βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα:  

 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου 

τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική 

αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας 

επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και 

που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν. 

  

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των 

χρηματοοικονομικών μέσων. 

  

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 

συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε 

στις σημειώσεις.  

 

ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από 

την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  

 

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 

Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε 

σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με 

επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την 

πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  Κατάργηση της παύσης 

αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η 

προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισμένης 

ημερομηνίας μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης 

στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει 
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χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης . Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) -  Υπερπληθωριστικές Οικονομίες. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2011.  Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο παύσης, 

οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας 

υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου  επιτρέπεται. Η Εταιρία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις 

 

 ΔΛΠ 24  Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση) 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε 

συνδεδεμένα μέρη δημοσίου  (government – related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 

συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να 

γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη 

δημοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση 

όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των 

δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 19 Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς Τίτλους 

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η 

οντότητα  εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως  ανταλλαγές 

«χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού 

του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 
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2.2  Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 

 

Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία 

μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 

 ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Όπως έχει 

εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 

39. Η Φάση 1 του ΔΠΧΑ 9 θα έχει σημαντική επίπτωση (i) στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ii) σε αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες που έχουν 

χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας Μέσω 

Αποτελεσμάτων. Στις επόμενες φάσεις , το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική αντιστάθμιση και την 

απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αναμένεται 

κατά το πρώτο μισό του 2012. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (τροποποίηση) – Αναβαλλόμενος φόρος Ανάκτηση των 

υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2012. Το ΔΛΠ 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά τη αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με ένα πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση αναμένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να 

πραγματοποιηθεί από τη χρήση του στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και 

όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες πολλές φορές η εκτίμηση του τρόπου ανάκτησης της αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και υποκειμενική. Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική 

ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρετε ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Εμπλουτισμένες 

απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011. Η 

τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
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μεταφερθεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί για να καταστήσουν τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν τη σχέση με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν από αναγνωριστεί 

καθώς και τις συνδεόμενες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τη 

συνεχιζόμενη εμπλοκή στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να 

υπολογίζουν τη φύση της συνεχιζόμενης εμπλοκής της εταιρείας στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία 

καθώς και το κίνδυνο που συνδέεται με αυτή.  Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.  

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση)  Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

τροποποίηση εισάγεις συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους 

χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά 

των συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του 

ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η 

Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της 

καταστάσεις.  

 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2013. Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που 

γίνονται στην εύλογη αξία. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε η εταιρεία απαιτείται 

να χρησιμοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιμέτρησης της εύλογης αξίας στα 

ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το 

πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση) 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013.  Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη 

δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το  ΔΛΠ 27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. Προγενέστερη εφαρμογή του 

προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.  
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 ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις τους ΔΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από 

θεμελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως «μέθοδος περιθωρίου».  Επίσης  

μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι 

εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. 

Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.  

 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των 

στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά 

Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν στα Αποτελέσματα Χρήσης σε κάποια 

χρονική στιγμή στο μέλλον θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν 

ποτέ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.  

 

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα : Παρουσίαση (τροποποίηση) - Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και Χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. .  Η 

Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 

3. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες 

επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης των 
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οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση 

όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

 

Κρίσεις 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της εταιρίας και που έχουν την σημαντικότερη 

επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:  

 

 Φόροι εισοδήματος 

Η εταιρία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των 

προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 

υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της επιχείρησης. Η εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου 

βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό 

αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά 

αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις 

για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

 

 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι 

εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την 

εμπειρία της εταιρίας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας 

συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. 

χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), 

ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

απαίτηση είναι ανείσπρακτη.  

 

 Ενδεχόμενα γεγονότα 

Η εταιρία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 

του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της 

εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 

σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει 

κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. 

Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρίας στο μέλλον.  
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 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική 

μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό 

αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη 

εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η 

Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους.  

 

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η 

Δεκεμβρίου 2011 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 

χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.  

 

 Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η 

Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και 

να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμειακών ροών 

 

4. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 

 

4.1 Γενικά 

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην παράγραφο 3, χρησιμοποιούνται λογιστικές 

εκτιμήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι 

εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα 

πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

4.2 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα 

άλλων επιχειρηματικών τομέων.  

Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές 



  

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την  χρήση 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011 

27 

 

4.3 Ενοποίηση 

Η εταιρία ανήκει στον όμιλο της  «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.», η οποία μετέχει στο μετοχικό της 

κεφάλαιο κατά 67%. 

Η MEVACO A.E. ακολουθεί την μέθοδο της ολικής ενοποίησης των δεδομένων της εταιρίας σε αυτά 

του ομίλου. 

 

4.4 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία («λειτουργικό νόμισμα»).  

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται 

στα αποτελέσματα.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 

 

4.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Ακίνητα 

Τα ακίνητα που ανήκουν στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις εύλογες αξίες τους, 

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της αξίας τους. 

 

Λοιπά ενσώματα Πάγια 

Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις αξίες κτήσης τους, μείον τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις 

άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή 

ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια 30 έτη 
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Μηχανολογικός εξοπλισμός 3-17 έτη 

Αυτοκίνητα 8-10 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός  3-13 έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και 

συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, 

που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα 

γενικά κόστη.  

 

4.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα Άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα, τα οποία 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο 

κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 6 χρόνια. 

 

4.7 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην 

είναι ανακτήσιμη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 

τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της 

αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων 

αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμιακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 

οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, 

ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένεται να 

εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

 

4.8 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη 
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επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αφορούν την κατηγορία «Δάνεια και 

απαιτήσεις», η οποία αναλύεται παρακάτω. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την 

διοίκηση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το μέσο αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην 

οποία κατατάσσεται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς ανάλογα με την 

κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίμηση 

του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 

 

Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή 

(Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με 

λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα 

μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

4.9 Αποθέματα  

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά την 

συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των 

αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  

 

4.10 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον 

την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο 

ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η 

οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα 

αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρία δεν 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα.  
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4.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς 

χρήματος και τις τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

4.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την 

έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

4.13 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 

φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των 

αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 

κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 

προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα 

στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του 

ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την 

αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η 

οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 



  

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την  χρήση 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011 

31 

υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς 

προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής 

που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 

από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή 

των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι 

μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές 

αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης 

περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

4.14 Παροχές στο προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Η 

εταιρία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς του 

εργαζομένους της. Το μόνο πρόγραμμα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συμβατική 

υποχρέωση ( με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω 

ποσό η εταιρία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί απαραίτητα βάση αναλογιστικής μελέτης.  

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν 

συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά τη λήξη 

της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο 

κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις 

εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται 

από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών. Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, 
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αναγνωρίζεται είτε ως μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα 

έξοδο. 

 Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 

αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από 

οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης 

παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των 

μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο 

και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρμογές με 

βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση 

που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. 

Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα 

στην περίοδο ωρίμανσης. 

 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται 

όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις 

παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα 

λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 

παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε 

περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με 

βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. 

Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η 

αποτίμηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων 

που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει 

αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται 

λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

 

4.15 Επιχορηγήσεις 

Η εταιρία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 

α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους 

όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται 

στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή συσχετισμού των 

επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 
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Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια 

της ωφέλιμης ζωής του πάγιου στοιχείου του ενεργητικού.  

 

4.16 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση 

του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται 

κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την 

παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 

εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών 

είναι πιθανή. 

 

4.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία ετοίμων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα μέσα 

στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

-Πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων αναγνωρίζονται 

όταν η εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη 

της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  

υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο 

ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί 

της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για  λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

4.18 Λειτουργικές Μισθώσεις 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και 
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ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που 

γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

4.19 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

 

5. Διαχείριση κινδύνων 

 

5.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους 

οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές 

αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος ταμειακών ροών. 

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στην αντιμετώπιση των κινδύνων 

καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προμηθειών και μετά ταύτα άμεση 

προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. 

 

5.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

H έκθεση της εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 

 

 2011 2010  

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών στοιχείων    

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 144.593,27 166.967,88  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.714.296,13 4.060.970,64  

Σύνολο 3.858.889,40 4.227.938,52  

 

Η εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Η πολιτική της εταιρίας είναι να 

συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει 

της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα. Ο έλεγχος 

πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί η εταιρία περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών και άλλων 

τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθμολόγησης αν υπάρχουν καθώς και την λήψη εξωτερικών εκθέσεων ή 

αναλύσεων με λογικό κόστος. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι 

πωλήσεων και εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις 

εκάστοτε συνθήκες. Επίσης όπου είναι δυνατόν λαμβάνονται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. 
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Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

δεν έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων. 

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή 

άλλη μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας 

χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω. 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία θεωρείται αμελητέος.  

 

5.3 Κίνδυνος αγοράς 

 

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Παρότι η εταιρία δραστηριοποιείται στο εξωτερικό η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται 

από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαμηλή αφενός μεν διότι όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, 

αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα. Η Διοίκηση της 

εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους τυχόν συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και 

αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πάντως σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με την τρέχουσα 

χρήση τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός. 

ii) Κίνδυνος τιμής 

Η εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προμηθεύεται από 

τρίτους. Ο εν λόγω κίνδυνος αντιμετωπίζεται μέσω της δυνατότητας μετακύλησης της αύξησης αυτής στην 

τιμή πώλησης των παραγομένων προϊόντων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται και είναι ευχερώς αξιοποιήσιμη 

λόγω του τρόπου παραγωγής και λειτουργίας της εταιρείας, ήτοι της παραγωγής προϊόντων κατά παραγγελία. 

 

iii) Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων - Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων και 

μακροπροθέσμων επιτοκίων. Δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσμος και 

κυμαινόμενου επιτοκίου, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται από την οικονομική διεύθυνση της εταιρίας σε 

μόνιμη βάση, σε σχέσεις με τις τάσεις που επικρατούν σχετικά με αυτά.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +2% ή –2% (2010: +/-2%). Οι αλλαγές 

στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 
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iv) Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις  

Οι οργανωτικές υποδομές που διαθέτει η εταιρία της επιτρέπει να αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο πιθανούς ανταγωνιστές τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από την αλλοδαπή. Η εταιρία πετυχαίνει  

να διαφοροποιεί τα προϊόντα της από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. Προς την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης συντελούν η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, η αναγνωρισιμότητα του ονόματος της 

εταιρείας και η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε επίπεδο προμηθευτών όσο και σε επίπεδο πελατών.  

 

v) Κίνδυνος εξαρτήσεως της εταιρείας από συγκεκριμένους πελάτες  

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αντιμετωπίζεται από την εταιρεία μέσω της προσπάθειας περαιτέρω διασποράς του 

πελατολογίου της, και της προσπάθειας ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης κατανομής των πωλήσεών 

της τόσο ανά  γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας όσο και ανά πελάτη, πλην όμως κατά την παρούσα 

χρονική στιγμή ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ως χαμηλός. 

 

vi) Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης      

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός, λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία δεν παράγει συγκεκριμένο 

καταναλωτικό προϊόν, αλλά είναι τροφοδότης κατόπιν παραγγελίας άλλων βιομηχανιών παραγωγής ποικίλων 

προϊόντων. Επίσης η Εταιρεία λόγω της ανεπτυγμένης ευελιξίας και της  προσαρμοστικότητας που την 

διακρίνει, διαθέτει την δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους τομείς μεγαλύτερου ενδιαφέροντος 

και καλύτερων προοπτικών. 

 

5.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας περιλαμβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων και 

ισοδυνάμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας του μέσω της ύπαρξης επαρκών 

πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 

πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή και εβδομαδιαία 

βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους 

επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται τριμηνιαία. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2011 για την εταιρία 

αναλύεται ως εξής: 

  2011 2010 

  Ποσά σε  χιλ. € +2% -2% +2% -2% 

Αποτέλεσμα χρήσης -48 +48 -50 +50 

Καθαρή Θέση -48 +48 -50 +50 
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 Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2010 είχε ως 

εξής : 

 

 

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες 

ενδέχεται να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

5.5 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Τα έσοδα  της εταιρίας και κατ’ επέκταση οι ταμειακές του ροές δεν επηρεάζονται από μεταβολές 

επιτοκίων. Επιπλέον Η εταιρία δεν διατηρεί στοιχεία στο ενεργητικό του που να επηρεάζονται από 

διακυμάνσεις επιτοκίων, παρά μόνο κάποια βραχυπρόθεσμα επενδυτικά στοιχεία εξασφαλισμένης απόδοσης.  

 

5.6 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά 

κατηγορία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 

 Σε χιλ. € 2011 2010 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις     

Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 3.714 4.061 

Λοιπές απαιτήσεις 459 535 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 145 167 

Ποσά σε χιλ.€ 2011 

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  

εντός 6 

μηνών 

6 έως 12 

μήνες 

1 έως 5 

έτη 

αργότερο 

από 5 έτη 

Τραπεζικός Δανεισμός 2.104 110 32 0 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 2.970 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 509 0 0 0 

Σύνολο 5.583 110 32 0 

     

Ποσά σε χιλ.€ 2010 

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  

εντός 6 

μηνών 

6 έως 12 

μήνες 

1 έως 5 

έτη 

αργότερο 

από 5 έτη 

Τραπεζικός Δανεισμός 2.471 90 139 0 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 2.318 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 451 0 0 0 

Σύνολο 5.240 90 139 0 
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Σύνολο 4.318 4.763 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 32 139 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 236 272 

Σύνολο 268 411 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.214 2.561 

Εμπορικές υποχρεώσεις     

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 2.970 2.318 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 509 451 

Σύνολο 5.693 5.330 

 

 

5.7 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα τομέα ο οποίος είναι η κατασκευή και εμπορία ηλιακών συλλεκτών, 

boiler, μεταλλικών σκελετών και άλλων μεταλλικών προϊόντων. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε ανάλυση κατά 

τομέα σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Η παρακάτω παρουσίαση αφορά ανάλυση των πωλήσεων της εταιρείας ανά 

γεωγραφική περιοχή. 

 

Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα.  Οι περιοχές 

δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η Ελλάδα, χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες. Οι πωλήσεις της 

εταιρείας ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής : 

 

  31/12/2011 31/12/2010 

ΕΛΛΑΔΑ 5.016.613,39 5.537.525,14 

ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  436.057,77 394.289,74 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 883.048,60 795.645,75 

Σύνολο 6.335.719,76 6.727.460,63 

 

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

6.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια αρχικά καταχωρούνται στην αξία κτήσης και στη συνέχεια 

απομειώνονται κατά το ποσό των αποσβέσεών τους. Για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία 

προσδιορίστηκε η ωφέλιμη ζωή τους και η υπολειμματική αξία τους και σύμφωνα με αυτά διενεργούνται οι 

λογιστικές αποσβέσεις. Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων 

στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως 

εξής : 
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 Κτίρια 

Μηχανήματα 
& Τεχ. 

Εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Λογιστική αξία την 1η 

Ιανουαρίου 2010 284.231,50 1.240.380,08 24.760,21 28.513,55 0,00 1.577.885,34 

Μικτή Λογιστική αξία 333.199,12 2.096.652,87 26.500,00 83.299,50 18.633,97 2.558.285,46 

Συσσωρευμένη απόσβεση και 

απομείωση αξίας -38.455,93 -901.863,80 -8.617,73 -69.167,19 0,00 -1.018.104,65 

Λογιστική αξία την 31 

Δεκεμβρίου 2010 294.743,19 1.194.789,07 17.882,27 14.132,31 18.633,97 1.540.180,81 

Μικτή Λογιστική αξία 294.743,19 1.273.152,57 17.882,26 19.569,72 25.974,71 1.631.322,45 

Συσσωρευμένη απόσβεση και 

απομείωση αξίας -11.007,59 -238.993,25 -1.912,71 -6.264,35 0,00 -258.177,90 

Λογιστική αξία την 31 

Δεκεμβρίου 2011 283.735,60 1.034.159,32 15.969,55 13.305,37 25.974,71 1.373.144,55 

       

       

Λογιστική αξία την 1 

Ιανουαρίου 2010 284.231,50 1.240.380,08 24.760,21 28.513,55 0,00 1.577.885,34 

Προσθήκες 21.000,00 201.748,88 0,00 6.899,98 18.633,97 248.282,83 

Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0,00 -10.550,00 -15.260,45 0,00 0,00 -25.810,45 

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

Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 -844,39 13.260,45 0,00 0,00 12.416,06 

Λοιπές τακτοποιήσεις 

αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 

Δεκεμβρίου 2010 294.743,19 1.194.789,07 17.882,27 14.132,31 18.633,97 1.540.180,81 

Προσθήκες 0,00 72.951,20 0,00 2.965,00 15.225,44 91.141,64 

Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις -11.007,59 -238.993,25 -1.912,71 -6.264,35 0,00 -258.177,90 

Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές τακτοποιήσεις 

αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές 0,00 5.412,30 0,00 2.472,40 -7.884,70 0,00 

Λογιστική αξία την 31 

Δεκεμβρίου 2011 283.735,60 1.034.159,32 15.969,55 13.305,37 25.974,71 1.373.144,55 
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6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας περιλαμβάνουν αποκλειστικά αγορασθέν 

λογισμικό και αναλύονται ως εξής: 

 

Μικτή Λογιστική αξία 18.537,05 

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας -16.765,61 

Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2010 1.771,44 

Μικτή Λογιστική αξία 20.544,05 

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας -18.854,27 

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2010 1.689,78 

Μικτή Λογιστική αξία 21.019,05 

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας -19.957,69 

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011 1.061,36 

 

 

Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2010 1.771,44 

Προσθήκες 2.007,00 

Αποσβέσεις -2.088,66 

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2010 1.689,78 

Προσθήκες 475,00 

Αποσβέσεις -1.103,42 

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011 1.061,36 

 

6.3 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  και υποχρέωση 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία είναι για το 2011 ίσος με 20%. 

Το 2010 δημοσιεύτηκε ο Ν.3842/2010 σύμφωνα με τον οποίο για τις χρήσεις 2011 και μετέπειτα οι 

φορολογικοί συντελεστές μειώνονται και διαμορφώνεται για τη χρήση 2011 σε 20% για τα κέρδη που δεν 

διανέμονται. Στα διανεμόμενα κέρδη επιβάλλεται επιπλέον φόρος 25%. Η αναβαλλόμενη φορολογία της 

εταιρίας έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη την μεταβολή αυτή. Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, 

εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται ως φορολογικές ζημιές στο βαθμό που η 

ρευστοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω των μελλοντικών φορολογικών κερδών είναι πιθανή. 

Η κίνηση των αναβαλλόμενων απαιτήσεων/υποχρεώσεων για τις χρήσεις 2011-2010 αναλύεται ως εξής: 
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Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

  
Α.Φ. 

Απαίτηση 
Α.Φ. 

Υποχρέωση 
Α.Φ. 

Απαίτηση 
Α.Φ. 

Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία         

Άϋλα Στοιχεία του Ενεργητικού 3.778,98 0,00  4.275,83 0,00 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  0,00 -31.977,85 0,00 -22.071,16 

Κυκλοφορούντα στοιχεία         

Απαιτήσεις 112.921,90 0,00 44.077,78 0,00 

Αποθεματικά         

Αποθεματικά 0,00 -885,84 0,00 -885,84 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Φορολογικές ζημιές 69.877,21 0,00 0,00 0,00 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 2.064,91 0,00 2.602,03 0,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.303,34 0,00 6.069,16 0,00 

Σύνολο 196.946,34 -32.863,69 57.024,80 -22.957,00 

Συμψηφισμός 164.082,64 0,00 34.067,80 0,00 

Σύνολο 164.082,64 0,00 34.067,80 0,00 

 

 

Ποσά σε € Υπόλοιπο Αναγνωρισμένες Αναγνωρισμένες Υπόλοιπο 

  
1/1/2011 στα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα 31/12/2011 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία         

Άϋλα Στοιχεία του Ενεργητικού 4.275,83 0,00 -496,85 3.778,98 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις -22.071,16 0,00  -9.906,69 -31.977,85 

Κυκλοφορούντα στοιχεία         

Απαιτήσεις 44.077,78 0,00 68.844,12 112.921,90 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Αποθεματικά -885,84 0,00 0,00 -885,84 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Φορολογικές ζημιές 0,00   69.877,21 69.877,21 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 2.602,03 0,00 -537,12 2.064,91 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.069,16 0,00 2.234,18 8.303,34 

Σύνολο 34.067,80 0,00 130.014,85 164.082,64 
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Αναγνωρισμένες ως :         

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 34.067,80     164.082,64 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 0,00     0,00 

          

          

Ποσά σε € 
Υπόλοιπο Αναγνωρισμένες Αναγνωρισμένες Υπόλοιπο 

  1/1/2010 στα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα 31/12/2010 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία         

Άϋλα Στοιχεία του Ενεργητικού 2.223,73 0,00 2.052,10 4.275,83 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις -14.284,18 0,00 -7.786,99 -22.071,17 

Κυκλοφορούντα στοιχεία         

Απαιτήσεις 13.424,55 0,00 30.653,23 44.077,78 

Αποθεματικά         

Αποθεματικά -885,84 0,00 0,00 -885,84 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.834,98 0,00 2.234,19 6.069,17 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 1.767,74 0,00 834,29 2.602,03 

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

          

Αναγνωρισμένες ως :         

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 6.080,98     34.067,80 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 0,00     0,00 

 

 

6.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Δοσμένες Εγγυήσεις 7.746,00 7.746,00 

 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν δοθείσες εγγυήσεις σε τρίτους, οι οποίες δεν πρόκειται να επιστραφούν 

την επόμενη χρήση. 
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6.5 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Εμπορεύματα 103.899,58 38.995,00 

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 551.939,90 654.862,68 

Πρώτες & βοηθητικές ύλες – αναλώσιμα 

υλικά- ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 535.603,36 365.063,61 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 7.999,36 0,00 

Σύνολο 1.199.442,20 1.058.921,29 

 

6.6 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Πελάτες (ανοικτός λογαριασμός) 1.381.371,02  1.243.235,64  

Επιταγές Εισπρακτέες  1.958.974,64  2.969.377,75  

Επιταγές σε καθυστέρηση 1.003.559,98 102.246,07 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -629.609,51 -253.888,82 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 3.714.296,13 4.060.970,64 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση της κίνησης της πρόβλεψης απομείωσης των 

πελατών της Εταιρίας. 

 

Ποσά σε € Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 

Υπόλοιπο κατά την 1.1.2010 67.122,75 

Πρόσθετες προβλέψεις 186.766,07 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις 0,00 

Αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν 0,00 

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2010 253.888,82 

Πρόσθετες προβλέψεις 375.720,69 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις 0,00 

Αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν 0,00 

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2011 629.609,51 
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Η ανάλυση των απαιτήσεων της Εταιρίας, όπως προβλέπεται από το IFRS 7, παρατίθεται ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2011 31/12/2010 

Αναμενόμενος χρόνος είσπραξης:   

Λιγότερο από 3 μήνες 2.712.501,66 2.539.206,86 

Μεταξύ 3 και 6 μηνών 621.844,00 1.164.391,09 

Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 6.000,00 255.126,62 

Μεγαλύτερη του 1 έτους 373.950,47 102.246,07 

Σύνολο 3.714.296,13 4.060.970,64 
 

 

6.7 Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 

Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται 

ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο για φόρους  449.885,15 515.112,16 

Χρεώστες διάφοροι 8.779,76 19.861,65 

Προπληρωθέντα έξοδα 335,38 0,00 

Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 459.000,29 534.973,81 

 

 

6.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας 

έχουν ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 144.593,27 166.967,88 
 

 

 

6.9 Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 180.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

€ 3,00 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 540.000. 
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ii) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της εταιρείας αναλύεται ως εξής :  

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 228.246,52 228.246,52 

 

iii) Λοιπά Αποθεματικά 

Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών της εταιρείας, έχει ως εξής: 

 

 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Ειδικά 

Αποθεματικά 

Αφορολόγητα και 

Αποθεματικά ειδικών 

διατάξεων Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 52.312,46 3.543,38 19.275,72 75.131,56 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 

χρήσης 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Σχηματισμός Αποθεματικών από 

καθαρά κέρδη χρήσης 5.771,27 0,00 0,00 5.771,27 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 58.083,73 3.543,38 19.275,72 80.902,83 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 

χρήσης 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Σχηματισμός Αποθεματικών από 

καθαρά κέρδη χρήσης 5.940,05 0,00 0,00 5.940,05 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 64.023,78 3.543,38 19.275,72 86.842,88 

 

Το τακτικό αποθεματικό έχει σχηματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου 2190/1920. 

Στα αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά ειδικών διατάξεων περιλαμβάνονται και αφορολόγητες εκπτώσεις  

αναπτυξιακών νόμων. 

 

iv) Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 

 31/12/2011 31/12/2010  

Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 135.760,83 644.428,15  

 

 

6.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Στους εργαζομένους της εταιρείας καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του ν.2112/20 κατά την 

αποχώρηση αυτών λόγω συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της 

νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης και το ύψος της κατά 

την κλειόμενη χρήση ανέρχεται συνολικά σε € 10.324,58. Αναλυτικά έχουμε: 
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 31/12/2011 31/12/2010  

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:    

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 10.324,58 13.010,17  

    

Χρεώσεις στα αποτελέσματα:    

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού -2.685,59 4.171,48  

 

                                    31/12/2011 31/12/2010 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 3.837,62 3.390,16 

Χρηματοοικονομικό κόστος 884,45 781,32 

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που 

καταχωρήθηκαν στην περίοδο 0,00 0,00 

Καταβληθείσες αποζημιώσεις/ λοιπές τακτοποιήσεις -7.407,66 0,00 

Κόστος κλειόμενης χρήσης -2.685,59 4.171,48 

   

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς 

είναι οι εξής:        

 31/12/2011 31/12/2010  

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,5% 5,5%  

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,0% 3,0%  

Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 3,0% 3,0%  

Πληθωρισμός 2,0% 2,0%  

 

6.11 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Το υπόλοιπο των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αναλύεται: 

 

 
Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Λοιπές προβλέψεις 34.000,00 21.000,00 

Έσοδα επομένων χρήσεων (Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων) 201.701,90 251.054,53 

 235.701,90 272.054,53 
 

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων κι η ανάλυσή τους 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 
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 Προβλέψεις φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 

Υπόλοιπο κατά την 1.1.2010 60.000,00 

Πρόσθετες προβλέψεις 21.000,00 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις -60.000,00 

Αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν 0,00 

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2010 21.000,00 

Πρόσθετες προβλέψεις 13.000,00 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις 0,00 

Αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν 0,00 

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2011 34.000,00 

 

Οι επιχορηγήσεις παγίων για την τρέχουσα χρήση 2011 και την προηγούμενη χρήση 2010 αναλύονται 

ως εξής: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Την 1η Ιανουαρίου  251.054,53 300.407,16 

Εισπραχθείσες κατά την διάρκεια του έτους  0,00 0,00 

Αναγνωρισμένες στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 49.352,63 49.352,62 

Την 31η Δεκεμβρίου  201.701,90 251.054,53 

Μακροπρόθεσμες 201.701,90 251.054,53 

Βραχυπρόθεσμες 0,00 0,00 

Σύνολο 201.701,90 251.054,53 

 

 

6.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Προμηθευτές  993.917,28 922.988,42 

Προκαταβολές Πελατών 177.030,39 0,00 

Επιταγές πληρωτέες 1.798.779,80 1.394.693,28 

Σύνολο 2.969.727,47 2.317.681,70 
 

 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων της Εταιρίας, όπως προβλέπεται από το IFRS 7, παρατίθεται 

ακολούθως: 
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Ποσά σε χιλ. € 31/12/2011 31/12/2010 

Αναμενόμενος χρόνος πληρωμής:   

Λιγότερο από 3 μήνες 2.232.479,00 1.990.355,29 

Μεταξύ 3 και 6 μηνών 737.248,47 327.326,41 

Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 0,00 0,00 

Μεγαλύτερη του 1 έτους 0,00 0,00 

Σύνολο 2.969.727,47 2.317.681,70 

 

 

6.13 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, χωρίζονται σε τρέχουσες υποχρεώσεις από 

φόρο εισοδήματος και σε υποχρεώσεις από φόρους προηγούμενων χρήσεων και αναλύονται ως εξής: 

 
 
Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος 27.890,83 45.451,71 

Φόρος περαίωσης προηγούμενων χρήσεων 42.809,79 89.511,27 

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 31.764,55 23.249,53 

Σύνολο 102.465,17 158.212,51 

 

 

6.14 Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Τραπεζικός δανεισμός 2.245.656,90 2.700.056,18 

   

   

Ο διαχωρισμός σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο έχει ως εξής:    

   31/12/2011   31/12/2010 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός         

Τραπεζικός δανεισμός   32.117,64   138.627,45 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων  32.117,64   138.627,45 

      

Βραχυπρόθεσμα δάνεια      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση   109.873,56  183.765,44 
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Τραπεζικός δανεισμός   2.103.665,70  2.377.663,29 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων  2.213.539,26  2.561.428,73 

      

Σύνολο δανείων   2.245.656,90  2.700.056,18 
 

Το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο δανεισμού ανήλθε σε 8% περίπου για την κλειόμενη χρήση και 5% για 

τη χρήση 2010.  

 

6.15 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 165.061,82 106.303,01 

Πιστωτές διάφοροι  343.578,37 344.622,41 

Σύνολο 508.640,19 450.925,42 

 

 

6.16 Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο 3.951.965,99 3.840.030,58 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 821.425,49 911.527,09 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 548.294,14 599.153,20 

Παροχές τρίτων 193.091,09 210.949,29 

Φόροι τέλη 13.970,76 183,00 

Διάφορα έξοδα 52.461,93 54.783,49 

Αποσβέσεις παγίων 245.890,97 257.103,36 

Σύνολο 5.827.100,37 5.873.730,01 
 

 

6.17 Έξοδα διάθεσης / διοίκησης/έρευνας 

Η ανάλυση των εξόδων διάθεσης της εταιρείας έχει ως εξής: 

Ποσά σε € 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 130.298,51 101.358,49 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 11.548,62 20.973,97 
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Παροχές  τρίτων 23.503,33 30.690,11 

Φόροι και τέλη 0,00 151,00 

Διάφορα έξοδα 189.062,64 192.689,17 

Αποσβέσεις 1.702,78 2.629,16 

Σύνολο 356.115,87 348.491,89 

 

 

Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης της εταιρείας έχει ως εξής: 

Ποσά σε € 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 130.298,51 101.358,49 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 67.675,89 44.693,95 

Παροχές  τρίτων 24.258,36 30.690,11 

Φόροι και τέλη 10.644,32 19.015,15 

Διάφορα έξοδα 40.977,59 43.908,18 

Αποσβέσεις παγίων 8.021,60 12.003,94 

Σύνολο 281.876,26 251.669,82 
 

Η ανάλυση των εξόδων έρευνας της Εταιρίας έχει ως εξής 

 

Ποσά σε € 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 3.665,96 2.945,19 
 

 

6.18 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 

 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 

Άλλα λειτουργικά έσοδα   

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 8.931,76 14.512,58 

Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 68.702,75 55.423,92 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 49.544,58 50.097,89 

Έκτακτα κέρδη 0,00 3.894,39 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.800,00 0,00 

Σύνολο 128.979,09 123.928,77 

 0,00  

Άλλα λειτουργικά έξοδα   

Προβλέψεις χρήσης 3.837,62 36.890,16 

Έκτακτα έξοδα 12.276,65 181,83 
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Έκτακτες ζημιές 0,00 0,00 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 375.720,70 153.266,07 

Σύνολο 391.834,97 190.338,06 

 

 

6.19 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής :  

Ποσά σε € 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 

Χρηματοοικονομικά έσοδα :   

-Τραπεζών 492,34 12.316,54 

Χρηματοοικονομικών έξοδα :   

- Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα 224.339,88 173.883,44 
 

 

6.20 Φόρος Εισοδήματος  

Το ποσό του φόρου στα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα κέρδη της.  

Η σχέση μεταξύ του αναμενόμενου φορολογικού εξόδου, βασιζόμενου στον πραγματικό φορολογικό 

συντελεστή της εταιρίας, και του φορολογικού εξόδου που πραγματικά αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε € 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 

Φόρος χρήσης 0,00 -43.780,68 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων  -13.000,00 -77.753,82 

Έκτακτη εισφορά του άρθρου 5 του ν. 3845/2010 0,00 -6.670,,70 

Αναβαλλόμενος φόρος  130.014,85 27.986,82 

Σύνολο 117.014,85 -100.218,38 

   

   

   

Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων (619.742,13) 22.647,56 

Συντελεστής Φόρου 20% 24% 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 0,00 -5.435,41 
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Προσαρμογές για μεταβολή στον συντελεστή φόρου   

 - Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης 130.014,85 -6.230,07 

 - Αναμορφώσεις χρήσης 0,00 -4.128,38 

   

Λοιπές προσαρμογές (Αφορολόγητα αποθεματικά - λοιπές 

φορολογικές ελαφρύνσεις) 
  

 - Διαφορές φορολογικού ελέγχου -13.000,00 -77.753,82 

 - Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι / 

έκτακτη εισφορά 
0,00 -6.670,70 

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 117.014,85 -100.218,38 

 

 

6.21 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Δεσμεύσεις 

Την 31η Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν 

την ενοικίαση κτιρίου και μεταφορικών μέσων. 

Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσης 

που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 και ανέρχονται σε € 107.932,50 (€ 109.483,79 την 31η Δεκεμβρίου 

2010). 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων 

λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2011 έχουν ως κάτωθι: 

 2011 

Εντός ενός έτους 91.102,97 

1-4 έτη 295.762,51 

Σύνολο 386.865,48 

 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις φόρου 

που πιθανόν να προκύψουν από φορολογικό έλεγχο κρίνονται ικανοποιητικές και αναλύονται στην παράγραφο 

6.11.  

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει 



  

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την  χρήση 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011 

53 

υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. 

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν 

σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 6.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

1) Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη     

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2011 31/12/2010 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις     

Μητρική εταιρεία 237.229,13 9.315,28 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 13.700,00 0,00 

      

 2) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη     

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 

α) Αγορές      

Μητρική εταιρεία 53.571,76 125.148,26 

β) Πωλήσεις      

Μητρική εταιρεία 24.081,60 15.710,10 

γ) Λοιπές δαπάνες     

Μητρική εταιρεία 9.835,00 0,00 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 72.982,27 80.816,85 

 

Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν τα μέλη του ΔΣ και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. 

 

6.23 Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη 

 Οι παροχές προς τα βασικά διοικητικά μέλη της εταιρίας που δόθηκαν αναλύονται παρακάτω: 

  31/12/2011 31/12/2010 

Διοικητικού Συμβουλίου     

Αμοιβές Δ.Σ. από μισθωτές υπηρεσίες 36.082,27 36.016,85 

Αμοιβές Δ.Σ. από παροχή υπηρεσιών 16.900,00 14.800,00 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 20.000,00 30.000,00 

 
    

Σύνολο 72.982,27 80.816,85 
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6.24 Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή 

 

Για τον προσδιορισμό των κερδών (ζημιών) ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος 

αριθμός τους επί του συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές). 

Ποσά σε € 
01/01 - 

31/12/2011 

01/01 - 

31/12/2010 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -619.742,13 22.647,56 

Φόρος εισοδήματος 117.014,85 -100.218,38 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους -502.727,28 -77.570,82 

   

 

 

6.25 Διακοπείσες δραστηριότητες  

 

Τη χρήση 2011 η εταιρεία δεν παρουσίασε διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

6.26 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης του 2011 και 2010, 

ήταν: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Υπάλληλοι 10 7 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 30 36 

Σύνολο 40 43 
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6.27 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27/03/2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
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