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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η 

∆εκεµβρίου 2010 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. την 28.03.2011.

 Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της 

οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, η οποία απεικονίζεται στης ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
 
 
 
Ελευθέριος Ν. Πέτσιος 
 
 
 
 
 
 

 
Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
  ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Το 2010 αποτέλεσε για την «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε. µία θετική χρονιά, αφού παρόλη την αρνητική οικονοµική 

συγκυρία κατάφερε να διατηρήσει σχεδόν αµετάβλητο τον κύκλο εργασιών της καθώς και το µικτό περιθώριο κέρδους σε 

σχέση µε την προηγούµενη χρήση, ενώ διεύρυνε και το πελατολόγιό της.  

Ο κύκλος εργασιών της  Εταιρείας ανήλθε σε 2.676.594 ευρώ έναντι 2.727.840 ευρώ της προηγούµενης 

χρήσης και τα αποτελέσµατα µετά από φόρους της ανήλθαν σε ζηµιές 53.785 ευρώ, έναντι κερδών 76.211 ευρώ της 

προηγούµενης χρήσης. 

Η µείωση των αποτελεσµάτων του 2010 έναντι του 2009 οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι διενεργήθηκαν στη 

χρήση 2010 επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες ύψους 200.000 ευρώ, οι οποίες βάρυναν τα αποτελέσµατα της 

τρέχουσας χρήσης, ενώ υπήρξε και µια αύξηση των λειτουργικών εξόδων της τάξης του 10% περίπου. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ευελπιστεί ότι τη νέα χρονιά θα υπάρξει βελτίωση των βασικών οικονοµικών µεγεθών, 

χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να συγκεκριµενοποιήσει τις ανωτέρω προβλέψεις, λόγω του γενικότερου αρνητικού 

κλίµατος που επικρατεί στην Ελληνική αγορά. 

 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 

 Ακολουθεί ανάλυση των βασικών χρηµατοοικονοµικών δεικτών  της Εταιρείας για την χρήση 2010: 

  2010  2009 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ      
Κύκλου Εργασιών  -1,88%  19,69% 
Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων  -49,76%  20,31% 
Κερδών προ Φόρων  -98,07%  86,42% 
Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές ∆. Σ.  -134,38%  105,26% 
Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσης)  3,39%  1,06% 
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων    4,32% 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ      
Ιδίων Κεφαλαίων (µ. ο. αρχής & τέλους χρήσης)  0,23%  12,23% 
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων  
(µ. ο. αρχής & τέλους χρήσης)  0,19%  10,17% 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ      
Γενική Ρευστότητα  0,73  0,96 
Άµεση Ρευστότητα  0,82  0,87 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ     
Απαιτήσεων  195  272 
Προµηθευτών  103  108 
Αποθεµάτων  19  25 
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ     
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια  1,41  1,68 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια  0,68  1,12 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ      
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος  13,40%  13,74% 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ Τόκων & Φόρων  96,98%  40,81% 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1. ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 465.000,00 και διαιρείται 9300 µετοχές, ονοµαστικής αξίας €50,00 

έκαστη. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας. 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση 

από το καταστατικό της. 

3. Μέτοχοι Εταιρείας. 

Οι  µέτοχοι κατείχαν την 31.12.2010 τα κάτωθι ποσοστά του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: 

Μέτοχος 
Ποσοστό του Μ.Κ. 

της Εταιρείας 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ 63,00% 

ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ. 35,00% 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 2,00% 

 100,00% 

 

4. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας. 

∆εν έχει καταστεί γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της. 

7. Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του 

καταστατικού. 

Οι διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας περί διορισµού και αντικατάστασης των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και περί τροποποίησης των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

8. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει 

σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα 

της συµφωνίας αυτής. 

∆εν υφίσταται τέτοια συµφωνία. 
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9. Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το 

προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο 

λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της ή µε το προσωπικό της, 

οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της  απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 

 

Για την «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε., 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ 

 

 

 

Πρόεδρος ∆.Σ. 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  

 

Προς τους Μετόχους της 

ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που αποτελούνται από την 

κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

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

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

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

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

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 

ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

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

οικονοµική θέση της Εταιρείας ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

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

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Ιωάννινα, 30 Μαρτίου 2011 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 
 

Νικόλαος Χρ. Καλλές 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15901 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Ποσά σε €  Σηµ.  31.12.2010  31.12.2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 5.1  1.760.953  1.749.734 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.2  164.640  164.640 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.3  5.383  9.950 

   1.930.976  1.924.324 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα 5.4  94.201  125.188 
Πελάτες 5.5  1.443.276  2.049.002 

Λοιπές απαιτήσεις 5.6  132.559  107.799 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.7  82.578  11.234 

   1.752.614  2.293.224 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    3.683.590  4.217.548 

      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μετοχικό κεφάλαιο 5.8  465.000  465.000 

Λοιπά αποθεµατικά 5.9  699.492  581.792 

Αποτελέσµατα εις νέον 5.10  362.345  528.020 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   1.526.837  1.574.813 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

∆άνεια 5.11  59.835  133.789 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.12  71.038  119.615 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 5.13  11.673  9.525 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.14  164.680  - 

   307.226  262.929 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές 5.15  518.107  533.223 
Λοιπές υποχρεώσεις 5.16  272.978  194.112 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 5.17  74.935  30.310 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 5.11  983.509  1.622.161 

   1.849.528  2.379.806 

Σύνολο Υποχρεώσεων   2.156.754  2.642.735 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   3.683.590  4.217.548 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

Ποσά σε € Σηµ.  
01.01.2010 - 
31.12.2010 

 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

Κύκλος εργασιών 6.1  2.676.594  2.727.840 

Κόστος πωλήσεων 6.2  -1.829.736  -1.809.230 

Μικτό κέρδος   846.857  918.611 
Άλλα έσοδα  6.5  112.585  24.771 

Έξοδα διαθέσεως 6.3  -506.628  -317.543 
Έξοδα διοικήσεως 6.4  -314.473  -304.773 
Άλλα έξοδα  6.6  -21.308  -11.840 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα 6.7  -113.501  -126.188 

Κέρδη προ φόρων   3.532  183.038 

Φόρος εισοδήµατος 6.8  -57.317  -26.603 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) χρήσης   -53.785  156.435 

      

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά 
(σε ευρώ) 

  
-5,7833  16,8209 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων   25.500  309.225 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων   100.172  381.566 
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Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009, 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 465.000 581.039 372.339 1.418.378 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση  
01.01 – 31.12.2009     
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2009   156.435 156.435 

Μεταφορά σε αποθεµατικά  753 -753 0 

Συνολικό αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά χρήσης 0 753 155.681 156.435 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2009 465.000 581.792 528.020 1.574.813 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση  
01.01 – 31.12.2010     
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2010   -53.785 -53.785 
Μεταφορά σε αποθεµατικά  111.891 -111.891 0 
Σχηµατισµός αποθεµατικού από επανεκτίµηση 
λειτουργικού ακινήτου στην εύλογη αξία  7.261  7.261 
Φόρος που αναλογεί στο αποθεµατικό  -1.452  -1.452 

Συνολικό αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά χρήσης 0 117.700 -165.676 -47.976 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2010 465.000 699.492 362.345 1.526.837 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) 

 Ποσά σε €  
01.01.2010 - 
31.12.2010  

01.01.2009 - 
31.12.2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη προ φόρων 3.532  183.038 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 74.672  72.341 

Προβλέψεις 213.523  113.763 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -83.780  0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 113.501  126.188 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 30.988  46.391 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 372.010  -572.003 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 276.436  152.548 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -113.501  -126.188 

Καταβεβληµένοι φόροι -24.310  -20.938 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 863.071  -24.861 

Επενδυτικές δραστηριότητες:    

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών    

και λοιπών επενδύσεων 0  -166.314 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών παγίων -85.122  -37.910 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 
στοιχείων 6.000  0 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -79.122  -204.224 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0  315.819 

Εξοφλήσεις δανείων -659.721  -65.505 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -52.884  -50.648 

Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -712.605  199.667 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 71.344  -29.418 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 11.234  40.652 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 82.578  11.234 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 07.03.1997 µε τον τίτλο «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» και µε αρχικούς εταίρους τους: 

• Μαρµαράκη Θεόφιλο 

• Καζαντζίδη Κωνσταντίνο 

• Αργυρό Γεώργιο 

• Κοκολάκη Παναγιώτη 

• Κοκολάκη Νικόλαο 

Σκοπός της Εταιρείας ο εξοπλισµός καταστηµάτων µε ξύλινες επενδύσεις – έπιπλα και κάθε είδους επιχείρησης µε 

πάσης φύσεως ξύλινες κατασκευές σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια των πελατών της. 

Η αρχική έδρα και οι βιοτεχνικές της εγκαταστάσεις ήταν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη στον Νοµό Αττικής. 

Την  20.12.2000 η Εταιρεία «EMΠΟΡΙΚΗ SPIDER AE» θυγατρική κατά 99,99% την περίοδο εκείνη της µητρικής 

Εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ» αγόρασε το 60% των εταιρικών µεριδίων από τους 

φυσικούς εταίρους της ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 

Την ηµεροµηνία εκείνη τα εταιρικά µερίδια στην “ ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ” διαµορφώθηκαν ως εξής: 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ SPIDER AE 60% 

ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 15% 

ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15% 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10% 

 

Το τίµηµα της αγοράς ανήλθε στο ποσό των ∆ρχ. 60 εκ.  ή 176.082 ευρώ.  

Η Εταιρεία στην συνέχεια προέβηκε σε αγορά οικοπέδου µε Βιοµηχανοστάσιο στην περιοχή των Οινοφύτων (ΒΙ.ΠΕ) 

έναντι τιµήµατος ∆ρχ. 150 εκ. ή 440.205 ευρώ το οποίο αποπλήρωσε µε ιδία συµµετοχή (1/3) και µε µακροπρόθεσµο 

τραπεζικό δανεισµό (2/3). Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την µετεγκατάσταση της από τον Α. Ι. Ρέντη στα Οινόφυτα 

Βοιωτίας το έτος 2002. 

Η Εταιρεία µετετράπη σε Ανώνυµο Εταιρεία (19.12.2001) µε βάση τις διατάξεις του 2166/93 και ταυτόχρονη αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου ∆ρχ. 88 εκ. ή 258.253 ευρώ µε καταβολή µετρητών και µετά την απορρόφηση της Εταιρείας  

«EMΠΟΡΙΚΗ SPIDER AE» από την µητρική της «ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ» η µετοχική σύνθεση 

διαµορφώθηκε ως εξής: 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 58% 

ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 15% 

ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15% 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10% 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΠΑΜ/Ν∆ΑΣ 2% 

Τον Ιανουάριο του έτους 2007 οι µέτοχοι φυσικά πρόσωπα Καζαντζίδης Κωνσταντίνος και Αργυρός Γεώργιος 

αποχώρησαν και µεταβίβασαν τα µερίδια τους και η µετοχική σύνθεση –που ισχύει µέχρι σήµερα- διαµορφώθηκε ως 

εξής: 
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ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 63% 

ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 35% 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΠΑΜ/Ν∆ΑΣ 2% 

Την Εταιρεία διοικεί πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο η θητεία του οποίου  λήγει την 24.01.2012 και τα µέλη του είναι 

τα εξής: 

Πέτσιος Ελευθέριος του Νικολάου Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Μαρµαράκης Θεόφιλος του Πέτρου ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Πέτσιος Αναστάσιος του Ευαγγέλου Μέλος του ∆.Σ. 

Πέτσιος Νικόλαος του Κωνσταντίνου Μέλος του ∆.Σ. 

Πενταράκη Παναγιώτα του Γρηγορίου Μέλος του ∆.Σ. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η  

∆εκεµβρίου 2010, 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 δραστηριότητας και είναι  σύµφωνες µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η 

Εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005.  

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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 αναφέρονται κατάλληλα. 

 

2.2 Νέα πρότυπα και διερµηνείες 

 Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η 

εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερµηνειών παρατίθεται κατωτέρω : 

Α. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2010 

• ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 494/2009 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 3 Ιουνίου 2009, L149 - 12.6.2009]. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που 

οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το 

τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική 

εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 

συνεπάγεται τροποποιήσεις στα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, 

∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14, ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 31, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 7 της Μόνιµης 

Επιτροπής ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών 

προτύπων. Η Εταιρεία εφαρµόζει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις αποκτήσεις και συναλλαγές µε 

µετόχους µειοψηφίας που πραγµατοποιούνται  από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης 

Ιουνίου 2009, L149 - 12.6.2009]. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό 

συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν: 

 α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, 

 β) Τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων, και 

 γ) Τα µελλοντικά αποτελέσµατα.  
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 Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν: 

 α) Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά τυχόν µη 

 ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της  µη 

ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. 

 β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και 

 γ) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου 

 τιµήµατος.  

 Η έγκριση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 2, ∆ΠΧΑ 7, στα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 12, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 36, ∆ΛΠ 37, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 39 και στη 

διερµηνεία 9 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η Εταιρεία εφαρµόζει όλες τις 

αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις αποκτήσεις που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) « Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους 

που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης 

Νοεµβρίου 2009, L311/6 - 26.11.2009]. Οι τροποποιήσεις του προτύπου αποσκοπούν στο να καταστήσουν 

ευχερέστερη τη χρήση του και την τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, διαγράφονται από το πρότυπο 

µερικές παρωχηµένες µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος σηµασίας 

αναδιατυπώσεις. Οι ουσιαστικές  απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες. 

• ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών». Εφαρµόζεται, το 

αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 

2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 244/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/42  - 24.3.2010]. Η 

τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 διευκρινίζει τη λογιστική µεταχείριση των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία των 

µετοχών, στις οποίες ο πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών πληρώνεται τοις µετρητοίς και η υποχρέωση 

αναλαµβάνεται από άλλη οντότητα της Εταιρείας (συναλλαγές οµίλων οι οποίες αφορούν παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά). Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Επιπρόσθετα µε τον ανωτέρω κανονισµό η ∆ιερµηνεία 8 και η 

∆ιερµηνεία 11 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) , 

που αναφέρονται στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», απαλείφονται. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Εφαρµόζεται, το 

αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2009. 

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Σεπτεµβρίου του 2009, L 244/6  - 16.9.2009]. Η 

παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών 

ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Επειδή η Εταιρεία δεν ακολουθεί λογιστική 

αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από 

την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 30 Μαρτίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
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(ΕΚ) αριθ. 254 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου του 2009, L 80/5 - 26.3.2009]. Η διερµηνεία 

αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες (διακανονισµούς) παραχώρησης δηµόσιων 

υπηρεσιών. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1, η IFRIC 4 και η διερµηνεία 29 της 

µόνιµης επιτροπής διερµηνειών (ΜΕ∆-SIC) τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β της IFRIC 12 όπως 

αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από 

την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου του 2009, L 191/5  - 23.7.2009]. Η 

διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους λογαριασµούς τα 

έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει 

εφαρµογή στην Εταιρεία.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό». 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 

30 Ιουνίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου του 2009, L 139/6  - 

5.6.2009]. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου 

νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους όρους 

για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε 

τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται  από τα ίδια κεφάλαια 

στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Επειδή η 

Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, η 

διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους». Εφαρµόζεται, το 

αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 

2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1142 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεµβρίου του 2009, L 312/8 - 

27.11.2009]. Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµφίδροµων (non-

reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό 

την ιδιότητά τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν 

στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Το διεθνές 

πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 5 και το διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΙΑS) 10  τροποποιούνται 

σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από 

την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009 

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεµβρίου του 2009, L 314/15  - 1.12.2009]. Η 

διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα λαµβάνει 

από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να 

παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική 



ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης   17 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2010 

οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την 

κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 

1 τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η διερµηνεία αυτή δεν  έχει εφαρµογή 

στην Εταιρεία.  

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες  που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων). Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται, 

το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 31η 

∆εκεµβρίου 2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 243/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/33 - 

24.3.2010]. Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που εκδόθηκαν 

τον Απρίλιο του 2009. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική 

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

• ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι 

εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται 

από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

• ∆ΠΧΑ 5 «Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες». Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες 

δραστηριότητες.  

• ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση 

πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.  

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο 

πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή 

της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.  

• ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών». Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε 

ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται 

ως επενδυτικές δραστηριότητες.  

• ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων 

και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

• ∆ΛΠ 18 «Έσοδα». Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν 

η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας. 

• ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τον 

επιµερισµό και την επιµέτρηση (για σκοπούς αποµείωσης) της υπεραξίας που προκύπτει σε συνένωση 

επιχειρήσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η υπεραξία που προκύπτει θα επιµερίζεται από την ηµεροµηνία της απόκτησης 

σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών ή οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών του 

αποκτώντος που αναµένεται να ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. 

• ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας αποκτηθέντος σε συνένωση επιχειρήσεων άυλου περιουσιακού στοιχείου.  
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• ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Οι τροποποιήσεις αφορούν: 

 (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως 

 παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο,  

 (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων, και  

 (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής 

 πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η 

 αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.  9  «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων». Η τροποποίηση καθορίζει 

περιπτώσεις  περιορισµού των δυνατοτήτων  εφαρµογής της παρούσας διερµηνείας σε παράγωγα 

ενσωµατωµένα σε συµβόλαια. 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό». Η 

τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την δυνατότητα κατοχής και καθορισµού ενός παράγωγου ή µη 

παράγωγου µέσου ως µέσου  αντιστάθµισης σε µια αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση 

εξωτερικού. Το/α µέσο/α αντιστάθµισης µπορεί να κατέχεται/ονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα ή 

οντότητες εντός της Εταιρείας, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια καθορισµού, τεκµηρίωσης και 

αποτελεσµατικότητας του ∆.Λ.Π. 39. 

• ∆ΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς». Εφαρµόζεται, 

το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 

2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 550/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2010, L157/3 - 24.6.2010]. Η 

παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οντότητες µε δραστηριότητες στους κλάδους του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου οι οποίες µεταβαίνουν σε ∆ΠΧΑ επιτρέπεται να χρησιµοποιούν λογιστικές αξίες για τα 

περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν καθοριστεί βάσει των προγενέστερων 

λογιστικών τους κανόνων. Οι οντότητες που αποφασίζουν να χρησιµοποιήσουν την εξαίρεση αυτή πρέπει να 

υποχρεούνται να επιµετρούν τις υποχρεώσεις θέσης εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και παρεµφερείς 

υποχρεώσεις σχετικά µε περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» και να 

αναγνωρίζουν απευθείας στα αδιανέµητα κέρδη οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του ποσού αυτού και της 

λογιστικής αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ που έχει 

προσδιοριστεί µε βάση τις προηγούµενες ΓΠΛΑ της οντότητας. Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 αφορά επίσης 

επανεκτίµηση της διαπίστωσης της µίσθωσης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

Β. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2011 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς» & ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Εφαρµόζεται, 

το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 

2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου  2010, L 166/6  - 1.7.2010]. Η 

τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα (για τις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά) απαλλαγής 

από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιµετρήσεις 
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της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν 

πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Σκοπός της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 είναι η πρόβλεψη προαιρετικής 

απαλλαγής για τις εν λόγω οντότητες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα». Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ 

(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να 

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση 

και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση 

ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 

συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό 

µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει 

επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας 

αλλάξει και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα 

επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι 

επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την 

επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 

και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο 

προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν 

µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, 

ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί  την 

εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, 

αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης 

αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1η 

Ιανουαρίου 2013. 

• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για 

την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα 

επιµετρώνται µε την µέθοδο της εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε 

το ∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική 

οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης ή µέσω της πώλησης. Λόγω της 

δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό 

ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι 
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το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ ολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το 

επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να 

ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι 

µέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία 

των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για 

µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς 

και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου 

αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των 

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

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση ) «∆ΛΠ 19 - Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων 

παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους». Εφαρµόζεται, το 

αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου   

2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/10 - 20.7.2010]. Η 

τροποποίηση αφορά στην εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις όπου µια 

οντότητα υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης πραγµατοποιεί πρόωρη πληρωµή εισφορών, 

όταν κάτω από ορισµένες περιστάσεις η οντότητα που πραγµατοποιεί την προπληρωµή υποχρεούται να 

αναγνωρίσει έξοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών υπόκειται σε 

απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης, η τροποποίηση στην Ε∆∆ΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισµό της εν λόγω 

προπληρωµής, όπως και κάθε άλλης προπληρωµής, ως περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

εφαρµογή στην Εταιρεία.  

• ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την 

ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/1 - 20.7.2010]. Η τροποποίηση αυτή 

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. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς «(IFRS) 8 

Λειτουργικοί τοµείς» τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η Εταιρεία θα 

εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµεροµηνία που τίθενται  σε εφαρµογή.  

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους». 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 
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30 Ιουνίου  2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου  2010, L 193/1 - 

24.7.2010]. Η διερµηνεία  παρέχει  καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να 

λογιστικοποιεί τους συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό διακανονισµό 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά από επαναδιαπραγµάτευση των όρων της υποχρέωσης. Το διεθνές 

πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς «(IFRS) 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η 

διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση». Εφαρµόζεται, το αργότερο, από 

την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις 31 Ιανουαρίου 2010. 

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης ∆εκεµβρίου 2009, L 347/24.12.2009]. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα όταν τα εκδοθέντα µέσα 

εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω 

µέσα διανέµονται κατ’ αναλογία στους υφιστάµενους µετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριµένου ποσού 

µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η τιµή άσκησής τους εκφράζεται σε 

νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

εφαρµογή στην Εταιρεία. 

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες  που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων). Οι τροποποιήσεις περιγράφουν 

τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου 

προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται 

διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και θα εφαρµοσθούν αµέσως µετά από την έγκριση τους από την Ε.Ε. Οι εν λόγω  

τροποποιήσεις µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του σηµειώµατος αυτού (2 Φεβρουαρίου 2011) δεν έχουν ακόµα 

υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Σύµφωνα όµως µε το δηµοσιοποιηµένο χρονοδιάγραµµα της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (E.F.R.A.G.) πρόκειται να υιοθετηθούν 

εντός του πρώτου τριµήνου του 2011. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία 

έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 30η Ιουνίου 2010 και έχουν ως ακολούθως:  

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς». Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν: α) Την δυνατότητα χρησιµοποίησης της εύλογης αξίας (ως 

τεκµαιρόµενου κόστους) που είχε χρησιµοποιηθεί µε βάση προηγούµενες λογιστικές αρχές (Γ.Π.Λ.Α) εξαιτίας 

µιας δηµόσιας προσφοράς η ιδιωτικοποίησης ακόµη και αν το γεγονός αυτό είχε συµβεί µετά από την 

ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ αλλά πριν από τη λήξη της περιόδου των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων 

β) Την δυνατότητα χρησιµοποίησης της λογιστικής αξίας (ως τεκµαιρόµενου κόστους) ενσώµατων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία µετάβασης από επιχειρήσεις  που υπόκεινται σε «ειδικές 

ρυθµίσεις» ακόµα και στην περίπτωση που η λογιστική αξία περιλαµβάνει κόστη που δεν αναγνωρίζονται 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. γ) ∆εν απαιτείται η εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 όταν αλλάζει µία λογιστική αρχή στην περίοδο 

που καλύπτεται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που η οντότητα έχει δηµοσιεύσει 

ήδη ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 απαιτούνται γνωστοποιήσεις. 
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• ∆ΠΧΑ 3  «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». ∆ιευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρµόζεται το ενδεχόµενο τίµηµα που 

λαµβάνεται σε µία συνένωση επιχειρήσεων πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής του αναθεωρηµένου προτύπου 

∆ΠΧΑ 3 (2008) κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής του. ∆ίδονται οδηγίες για την µεταγενέστερη λογιστικοποίηση  

του. Επιπλέον δίδονται οδηγίες για την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής και για την λογιστικοποίηση 

των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών του αποκτώµενου. 

• ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές 

διευκρινίσεις κυρίως σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές 

οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων 

είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις. 

• ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) 

πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά. 

• ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις 

αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, 

συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη 

επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου 

«εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές - Πολιτικές 

 

Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆.Π.Χ.Α.).  

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση την 

αποτίµηση των γηπέδων και κτιρίων. Οι βασικές λογιστικές αρχές – πολιτικές που ακολουθήθηκαν είναι οι 

παρακάτω: 

Υπεραξία 

Η υπεραξία (Goodwill) που προκύπτει κατά την ενοποίηση αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αξία του 

τιµήµατος δηλ. του κόστους εξαγοράς σε σχέση µε το µερίδιο της Εταιρείας στην αντίστοιχη εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µιας θυγατρικής, την ηµεροµηνία της εξαγοράς. 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και 

υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην αναπροσαρµοσµένη αξία τους, η οποία 

ισούται µε την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής τους, που έχει καθορισθεί µετά από 

αξιολόγηση από επαγγελµατίες εκτιµητές µε βάση τεκµηρίωση της αγοράς, µειωµένη καταρχήν µε τις σωρευµένες 

αποσβέσεις και κατά δεύτερον µε τυχόν απαξίωσή τους.  

Οι αναπροσαρµογές πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε το εναποµείναν λογιστικό 

υπόλοιπο να µη διαφέρει σηµαντικά από εκείνο που θα προέκυπτε, αν χρησιµοποιείτο η αντίστοιχη εύλογη αξία κατά 

την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Μηχανολογικός εξοπλισµός - Μεταφορικά Μέσα - Έπιπλα και εξοπλισµός εµφανίζονται στο κόστος τους 

µειωµένα κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και την αναγνωρισµένη ζηµιά από αποµείωση της αξίας 

τους. 

Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα αναλογικά µε το κόστος ή την αξία 

αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από την γη και τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, κατά 

την διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο µε τους  παρακάτω 

συντελεστές: 

Κτίρια & Τεχνικά Έργα 2% 

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός               5% 

Μεταφορικά µέσα     8% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 20% - 35% 

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αποσβένονται µε βάση την 

εκτιµώµενη ωφέλιµη  ζωή  τους µε την ίδια µέθοδο όπως και τα λοιπά πάγια στοιχεία. 

Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου 

καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του 

και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
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Επενδύσεις σε ακίνητα για εκµετάλλευση 

Η επένδυση σε ακίνητα για εκµετάλλευση, που αφορά ακίνητα που αποκτώνται µε σκοπό τα έσοδα από ενοίκια 

και την κεφαλαιακή ανατίµηση, εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Ιδιοπαραγωγή άυλων περιουσιακών στοιχείων - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

Οι δαπάνες ερευνών και ανάπτυξης λογιστικοποιούνται ως έξοδα στην περίοδο που πραγµατοποιούνται. 

Ένα ιδιοπαραγόµενο άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη της Εταιρείας, 

αναγνωρίζεται ως τέτοιο µόνο όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Το στοιχείο που δηµιουργείται µπορεί να αναγνωρισθεί / ταυτοποιηθεί  

• Είναι πιθανό ότι το στοιχείο που δηµιουργείται θα αποφέρει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και 

• Το κόστος ανάπτυξης του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µετρηθεί µε αξιοπιστία. 

Τα ιδιοπαραγόµενα άυλα πάγια στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 

ζωής τους. Όπου δεν µπορούν να αναγνωρισθούν ιδιοπαραγόµενα άυλα στοιχεία, οι δαπάνες ανάπτυξης 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στη χρήση που πραγµατοποιούνται. 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις όταν σύµφωνα µε τους όρους µίσθωσης σχεδόν 

όλοι οι κίνδυνοι και οι απολαβές της ιδιοκτησίας του µισθίου µεταφέρονται ουσιαστικά στον µισθωτή και σε 

λειτουργικές µισθώσεις, που είναι όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις. 

Η Εταιρεία ως µισθωτής 

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως 

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και λογιστικοποιούνται µε  την εύλογη αξία τους. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς 

τον εκµισθωτή συµπεριλαµβάνεται στον Ισολογισµό και εµφανίζεται ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση - 

δάνεια. 

Οι πληρωµές µισθώσεων διαχωρίζονται σε κόστος χρηµατοδότησης και στη µείωση της  υποχρέωσης της 

µίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή, περιοδική επιβάρυνση από τόκους στο εναποµείναν υπόλοιπο της 

υποχρέωσης. Το κόστος χρηµατοδότησης επιβαρύνει απευθείας τα χρηµατοο ικονοµ ι κά αποτελέσµατα. 

Αποµείωση αξίας παγίων στοιχείων  

Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, η Εταιρεία εξετάζει το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώµατων και 

ασώµατων παγίων στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσής τους. Αν συντρέχει 

περίπτωση απαξίωσης τους, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του παγίου έτσι ώστε να καθοριστεί το ύψος της 

ζηµιάς αποµείωσης της αξίας του (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση). Ένα ασώµατο πάγιο στοιχείο µε απεριόριστη 

ωφέλιµη ζωή εξετάζεται για αποµείωση σε ετήσια βάση και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του παγίου. 

Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως 
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την λήξη τους. 

Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη µεταξύ της αξία κτήσης τους ή του κόστους παραγωγής κατά 

περίπτωση και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος παραγωγής προσδιορίζεται από τα άµεσα 

αναλωθέντα υλικά και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα άµεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά 

βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα κατάσταση. Το 

κόστος παραγωγής προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της σταθµισµένης µέσης τιµής. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώλησης µειωµένη κατά το εκτιµώµενο κόστος 

ολοκλήρωσης και τα άµεσα έξοδα πώλησης. 

Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία, 

µειωµένες µε σχετική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

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

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

τις λοιπές τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για κατάρτιση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και αντιµετωπίζονται σαν 

έσοδο εποµένων χρήσεων που µεταφέρονται στα αποτελέσµατα αναλογικά µέσω διενέργειας αρνητικών 

αποσβέσεων µε τους ίδιους συντελεστές απόσβεσης όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αφορούν. 

∆άνεια Τραπεζών 

Τα τραπεζικά  δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται µε τα αντίστοιχα ποσά των αναλήψεων. Τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα, λογιστικοποιούνται σε δεδουλευµένη βάση σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε 

δανειακής σύµβασης. 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στον Ισολογισµό της Εταιρείας, 

από τη στιγµή που η Εταιρεία είναι συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Πράξεις σε ξένα νοµίσµατα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται µε βάση την ισχύουσα ισοτιµία του συναλλάγµατος κατά 

την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

παρουσιάζονται σε ξένα νοµίσµατα υπολογίζονται στο νόµισµα των οικονοµικών καταστάσεων, κατά την ηµεροµηνία 
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του Ισολογισµού µε βάση τις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία αυτή. 

Τα µη νοµισµατικά στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποτιµούνται στην εύλογη 

αξία τους και παρουσιάζονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας εκείνης που 

καθορίσθηκε η εύλογη αξία τους. 

Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από την αποτίµηση αυτή συµπεριλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή 

ζηµιά της χρήσης, εκτός από συναλλαγµατικές διαφορές σε µη-νοµισµατικά στοιχεία περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων όπου οι αλλαγές στην εύλογη αξία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδο του από την υπηρεσία 

Το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται από τις Ελληνικές εταιρείες της Εταιρείας είναι το υποχρεωτικό 

από το Ν. 2112/1920, ενώ για τις αλλοδαπές ισχύει το νοµικό πλαίσιο κάθε χώρας. 

Η µέθοδος Projected Unit Credit θεωρεί ότι κάθε έτος υπηρεσίας δίνει µια επιπρόσθετη µονάδα δικαιούµενης 

παροχής και χτίζει τη συνολική υποχρέωση υπολογίζοντας κάθε µονάδα χωριστά. 

Για τα προγράµµατα παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των παροχών αυτών 

καθορίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις αναλογιστικών µελετών, οι οποίες πραγµατοποιούνται κατά τακτά διαστήµατα. 

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, καταχωρούνται εξ’ ολοκλήρου στη χρήση που πραγµατοποιήθηκαν. 

Το ποσό της υποχρέωσης καταβολής καθορισµένων παροχών στο προσωπικό που εµφανίζεται στον Ισολογισµό 

αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία µειωµένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. 

Κόστος ∆ανεισµού 

Το κόστος δανεισµού στο σύνολό του επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία 

πραγµατοποιείται είτε αφορά βραχυπρόθεσµα δάνεια κεφαλαίου κίνησης είτε λοιπά δάνεια µακροπροθέσµου 

χαρακτήρα. 

Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος  

Η δαπάνη του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος φόρου και της αναβαλλόµενης φορολογίας 

και βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου της χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το 

φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα διότι αποκλείει 

έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και  επιπλέον αποκλείει στοιχεία 

που ποτέ δεν φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση την µέθοδο υποχρέωσης του Ισολογισµού, σε ότι αφορά 

στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου 

ή υποχρέωσης που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που 

χρησιµοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 

βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση.  

Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο 
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φόρος εισοδήµατος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια.  

Υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. 

∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Ετα ιρε ίας  αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές  

καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Τακτική  Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

Αναγνώριση εσόδων 

 Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθεµένης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται 

ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

- 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. 

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

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  
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4. ∆ιαχείριση κινδύνων 

4.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

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

οποίους θεωρητικά  υπάγεται, είναι  κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. 

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. 

Η διαχείριση των κινδύνων (εκτ ίµηση, π ιθανότητα, συνέπε ιες)  διεκπεραιώνεται µε ευθύνη του ∆.Σ. 

της Εταιρείας. 

Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαµβάνεται έγκριση από τα µέλη του ∆.Σ. που σύµφωνα µε το 

καταστατικό και το νόµο έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρείας προς τους αντισυµβαλλοµένους αφού γίνει 

ανάλυση του σχετικού κινδύνου. 

4.2 Κίνδυνος αγοράς 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο  κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται διότι η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 

• Κίνδυνος τιµών 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προµηθεύεται, γι’ αυτό και 

προβαίνει τακτικά σε σηµαντική αποθεµατοποίηση. 

Ο κίνδυνος τιµών αναφορικά µε τις επενδύσεις σε χρεόγραφα θεωρείται µηδενικός, δεδοµένου ότι η Εταιρεία δεν 

διαθέτει επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

4.3 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης  εκ µέρους του 

πελάτη να αποπληρώσει εντός των συµβατικών προθεσµιών µ έρος ή το σύνολο της  οφειλής του. Ο κύκλος 

εργασιών της Εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε µεγάλους και αξιόπιστους πελάτες µε µεγάλη 

πιστοληπτική ικανότητα. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται ότι είναι ελάχιστος. Η Εταιρεία έχει 

διενεργήσει σχετική πρόβλεψη και εκτιµά ότι δεν εκτίθεται σε κίνδυνο πέραν του προβλεποµένων. 

4.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν αχρησιµοποίητα  

πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύµατα. Επίσης η Εταιρεία στην προµήθεια υλικών έχει καταφέρει να 

εξασφαλίζει µεγάλες πιστώσεις από τους προµηθευτές της.  

4.5 Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου 

Η Εταιρεία λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της, των αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών της, δεν εκτίθεται 

σε µεγάλους κινδύνους όσον  αφορά την καλή εκτέλεση των εργασιών του. 
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4.6 Κίνδυνος ανταγωνισµού 

Ο κίνδυνος ανταγωνισµού διατηρείται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα λόγω της µεγάλης γνώσης της αγοράς και 

της σηµαντικής θέσης που κατέχει.  

4.7 Κίνδυνος από ατυχήµατα 

 Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον συγκεκριµένο κίνδυνο µε ασφαλιστήρια συµβόλαια περιουσίας και προστασίας από 

ατυχήµατα, φυσικά γεγονότα και δόλιες πράξεις. Σε ότι αφορά στο προσωπικό τηρούνται επακριβώς οι σχετικοί 

κανόνες από τη νοµοθεσία για τους όρους ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.  
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5. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

5.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιµηθήκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (01.01.2004) στην εύλογη 

αξία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 και η Εταιρεία δεν προέβη σε νεότερη εκτίµηση διότι εκτιµά ότι δεν έχει 

µεταβληθεί η αξία τους. Η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, 

προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών.  

Η Εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων. Επί ακινήτων της Εταιρείας υπάρχουν 

προσηµειώσεις υποθηκών ποσού 381.512,00 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των 

οποίων, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010, ανέρχονταν στο ποσό των 505.148,47 ευρώ. 

 Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας, αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε €  Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Σύνολο 

       

Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 2009 248.000 901.258 846.437 96.771 52.374 2.144.839 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -81.202 -206.921 -27.883 -44.668 -360.675 

Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2009 248.000 820.055 639.516 68.889 7.705 1.784.165 

Προσθήκες 0 10.830 7.336 19.744 0 37.910 

Τακτοποιήσεις-Μεταφορές 0 -15.120 0 0 0 -15.120 

Αποσβέσεις χρήσης 0 -17.939 -43.300 -8.663 -2.438 -72.341 

Τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0 15.120 0 0 0 15.120 

Κόστος κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2009 248.000 896.968 853.773 116.515 52.374 2.167.629 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -84.022 -250.221 -36.546 -47.106 -417.895 

Λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2009 248.000 812.946 603.552 79.969 5.267 1.749.734 

Προσθήκες 0 58.105 17.527 2.500 6.990 85.122 

∆ιαφορά από εκτίµηση στην εύλογη αξία 112.000 -104.739 0 0 0 7.261 

Τακτοποιήσεις-Μεταφορές 0 -11.969 0 0 0 -11.969 

Πωλήσεις – Μειώσεις 0 0 -6.890 0 0 -6.890 

Αποσβέσεις χρήσης 0 -17.593 -43.853 -9.355 -3.871 -74.672 

Τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0 11.969 0 0 0 11.969 

Αποσβέσεις πωληθέντων -διαγραφέντων 0 0 398 0 0 398 

Κόστος κτήσης 31 ∆εκεµβρίου 2010 360.000 838.366 864.410 119.015 59.363 2.241.153 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 0 -89.647 -293.676 -45.900 -50.977 -480.200 

Λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2010 360.000 748.719 570.733 73.115 8.386 1.760.953 

 Εντός της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία προέβη σε επανεκτίµηση της εύλογης αξίας του λειτουργικού της 

ακινήτου (ιδιοχρησιµοποιούµενου), το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΝΤΑΜΠΑΣΗ» εντός του ∆.∆. Αγίου Θωµά Θηβών του 

∆ήµου Οινοφύτων Βοιωτίας. Η Εταιρεία προέβη σε επανεκτίµηση του ακινήτου λόγω της ανάγκης επικαιροποίησης 

της εύλογης αξίας του. Η εύλογη αξία του ακινήτου εκτιµήθηκε σε 1.070.000 ευρώ. Από την επανεκτίµηση αυτή 

προέκυψε κέρδος ύψους 7.261 ευρώ, το οποίο µειωµένο κατά τον αναλογούντα φόρο που ανήλθε σε 1.452 ευρώ, 

απεικονίστηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. 
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5.2 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 Στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, έχουν 

αποτιµηθεί στο κόστος κτήσης τους.  

 Στη χρήση 2010 οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις ανέρχονται σε 164.640 ευρώ, ποσό που αφορά τη 

συµµετοχή της Εταιρείας ως ετερόρρυθµο µέλος στην Εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην οποία 

συµµετέχουν ως οµόρρυθµα µέλη οι: Μαρµαράκης Π. Θεόφιλος και Πέτσιος Ε. Αναστάσιος. 

5.3 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

∆οσµένες εγγυήσεις 5.383  9.950 

Σύνολο 5.383  9.950 

5.4 Αποθέµατα 

 Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Εµπορεύµατα 8.808  11.237 

Προϊόντα Έτοιµα και Ηµιτελή 22.507  33.003 
Α’, Β’ Ύλες & Υλικά Συσκευασίας 62.886  80.948 

Σύνολο 94.201  125.188 

5.5 Πελάτες  

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε €  31.12.2010  31.12.2009 

Πελάτες 1.058.183  911.134 

Γραµµάτια εισπρακτέα 7.000  7.000 
Επιταγές Εισπρακτέες 781.889  1.319.652 
Επιταγές σε Καθυστέρηση 1.726  3.216 

Σύνολο 1.848.799  2.241.002 

Μείον: Προβλέψεις επισφαλειών -405.523  -228.074 
Πλέον: ∆ιαγραφές επισφαλειών -  36.074 

Σύνολο 1.443.276  2.049.002 

Η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση σχηµάτισε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ύψους 213.523 ευρώ, 

η οποία βάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης. 

5.6 Λοιπές απαιτήσεις  

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε €  31.12.2010  31.12.2009 

Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 64.916  37.131 
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Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού 1.192  1.582 
Προκαταβολές και λογαριασµοί προς απόδοση -  9.578 
Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 19.526  19.448 

Λοιπές απαιτήσεις 46.926  40.061 

Σύνολο 132.559  107.799 

5.7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

∆ιαθέσιµα στο Ταµείο 15.960  3.865 

Καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς 66.619  7.369 

Σύνολο 82.578  11.234 

5.8 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 9.300 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 5 0 ευρώ η κάθε 

µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 465.00 ευρώ.  

Οι µέτοχοι της Εταιρείας κατά την 31.12.2008 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

 ΑΞΙΑ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

 % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ 
ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 5.859  292.590  63% 
ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 3.255  162.750  35% 
ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 186  9.300  2% 

ΣΥΝΟΛΟ 9.300  465.000  100% 

5.9 Λοιπά Αποθεµατικά 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε €  
Τακτικό 

Αποθεµατικό 
 

Έκτακτα 
Αποθεµατικά 

 Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 41.406  539.633  581.039 

      
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2009:      
-Σχηµατισµός αποθεµατικού από καθαρά κέρδη χρήσης 2008 753  -  753 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 42.159  539.633  581.792 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2010:      
-Σχηµατισµός αποθεµατικού από καθαρά κέρδη χρήσης 2009 7.559  104.332  111.891 
-Σχηµατισµός αποθεµατικού από επανεκτίµηση ακινήτου στην 
εύλογη αξία -  7.261  7.261 
-Φόρος που αναλογεί στο αποθεµατικό -  -1.452  -1.452 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 49.718  649.773  699.492 

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

 Στα έκτακτα αποθεµατικά περιλαµβάνονται λοιπά αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων. 



ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης   33 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2010 

5.10 Αποτελέσµατα εις νέο 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Υπόλοιπο Κερδών 362.345  528.020 

Σύνολο 362.345  528.020 

5.11 Τραπεζικός δανεισµός 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε €  31.12.2010  31.12.2009 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός     

∆άνειο (Εθνική Τράπεζα) 45.255  39.488 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing) 14.580  94.301 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 59.835  133.789 

    

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός     

Τραπεζικός δανεισµός 903.746  1.543.925 
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 79.762  78.235 

Σύνολο 983.509  1.622.161 

Σύνολο Τραπεζικού δανεισµού 1.043.344  1.755.950 

5.12 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία    

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -475  -67 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 123.748  119.632 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία    
Πελάτες -60.000  -20.000 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 32.532  21.955 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους -2.335  -1.905 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων -22.433  - 

Γενικό σύνολο 71.038  119.615 

5.13  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Υποχρεώσεις    

Υπόλοιπο έναρξης 9.525  7.903 
Συνταξιοδοτικές παροχές 7.127  2.906 

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις -4.966  -1.149 
Αναλογιστικά κέρδη -14  -135 

Σύνολο 11.673  9.525 



ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης   34 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2010 

  Τα ποσά που αφορούν στο κόστος συνταξιοδοτικών παροχών έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Ανάλυση συνταξιοδοτικών παροχών    

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 6.615  2.564 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 512  342 

Σύνολο 7.127  2.906 

 Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι 

εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
 31.12.2010  31.12.2009 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,3%  6% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,5%  3,5% 
Πληθωρισµός 2%  2% 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ 
ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

 ΑΠΟΛΥΣΗ 

Έως 40 ετών 5%  2% 
41-50 2%  1% 
51 και άνω 1%  0,5% 

5.14 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε €  31.12.2010  31.12.2009 

Ι. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    

Αναγνωρισθείσες επιχορηγήσεις χρήσης 196.435  - 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -84.272  - 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010 112.163  - 

ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

∆όσεις χρήσεων 2011-2012 ρύθµισης οφειλών προς το ΙΚΑ 52.517  - 

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 52.517  - 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 164.680  - 

5.15 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε €  31.12.2010  31.12.2009 

Προµηθευτές 86.836  94.592 
Επιταγές πληρωτέες 431.270  438.632 

Σύνολο 518.107  533.223 

5.16 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 Ο λογαριασµός αυτός αναλύεται ως ακολούθως:  

Ποσά σε €  31.12.2010  31.12.2009 

Προκαταβολές πελατών 1.987  21.786 
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Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 94.775  40.875 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 149.785  127.556 
Λοιπές υποχρεώσεις 26.431  3.895 

Σύνολο 272.978  194.112 

 

5.17 Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων    

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος -  - 

Πρόβλεψη Φορολογίας Εισοδήµατος 20.000  29.000 

Σύνολο 20.000  29.000 
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6. Λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης 

6.1 Κύκλος εργασιών 

 Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία συστηµάτων εξοπλισµού καταστηµάτων και 

αποθηκών και οι πωλήσεις της πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό. 

 Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως εξής: 

Ποσά σε € 
01.01.2010 - 
31.12.2010 

 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 338.329  98.066 
Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων & ηµιτελών 2.287.712  2.597.892 
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 198  300 
Παροχή υπηρεσιών 50.355  31.585 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.676.594  2.727.840 

6.2 Κόστος Πωλήσεων 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 
01.01.2010 - 
31.12.2010 

 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

∆ιαφορά Α’, Β’ Υλών, Αναλωσίµων και λοιπών υλικών 838.346  1.052.173 
∆ιαφορά Εµπορευµάτων 252.629  70.153 
∆ιαφορά Προϊόντων Ετοίµων και Ηµιτελών 10.496  28.773 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 602.710  537.534 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 22.089  19.491 

Παροχές τρίτων 34.156  39.133 
∆ιάφορα έξοδα 20.014  14.561 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 48.122  46.482 
Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 1.175  930 

Σύνολο 1.829.736  1.809.230 

6.3 Παροχές στο προσωπικό 

 Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την παρουσιαζόµενη ηµεροµηνία αναλύεται 

ως εξής: 

 31.12.2010  31.12.2009 

Μισθωτοί 8  9 
Ηµεροµίσθιοι 22  22 

Σύνολο 30  31 

 Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Μισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα 648.925  575.723 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 184.743  162.961 
Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 4.966  1.149 

Λοιπές παροχές προσωπικού -  410 
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Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών 1.635  1.281 

Σύνολο 840.269  741.524 

6.4 Έξοδα διαθέσεως 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 71.200  62.639 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 125.232  59.114 

Παροχές τρίτων 26.296  32.649 

∆ιάφορα έξοδα 58.096  37.691 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 12.143  11.577 

Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 213.523  113.763 

Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 139  109 

ΣΥΝΟΛΟ 506.628  317.543 

6.5 Έξοδα διοικήσεως 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 164.724  140.070 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 15.105  31.095 
Παροχές τρίτων 49.813  60.438 
Φόροι-Τέλη 19.385  15.803 

∆ιάφορα έξοδα 50.719  42.844 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 14.407  14.281 

Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 321  242 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 314.473  304.773 

6.6 Άλλα έσοδα  

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής 28.313  24.771 
Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων 84.272  - 

Σύνολο 112.585  24.771 

6.7 Άλλα έξοδα 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 01.01.2010 - 
31.12.2010 

 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

Ζηµίες από πωλήσεις παγίων 492  - 
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Πρόστιµα και προσαυξήσεις 20.679  - 
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 131  - 
Λοιπά έξοδα 6  11.840 

Σύνολο 21.308  11.840 

6.8 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    

-Τραπεζικά δάνεια -92.356  -119.210 
-Χρηµατοδοτικές µισθώσεις -3.702  -6.636 
-Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού -512  -342 

-∆ιάφορα έξοδα τραπεζών -16.931  - 

Σύνολο -113.501  -126.188 

6.9 Φόρος Εισοδήµατος 

 Ο λογαριασµός αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων    

Τρέχων φόρος χρήσης 74.935  30.310 

Αναβαλλόµενος φόρος -17.618  -3.706 

Σύνολο 57.317  26.603 

  

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Κέρδη προ φόρων, ως κατάσταση αποτελεσµάτων  3.532  183.038 

Εφαρµοστέος Φορολογικός Συντελεστής 24%  25% 
    

Φόρος Εισοδήµατος, βάσει εφαρµοστέου συντελεστή 848  45.759 
    
Φόρος που αναλογεί σε αφορολόγητα εισοδήµατα:    
-Έσοδα αφορολόγητα -12.047  -26.083 

Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά: 

   

-Λοιπές µη εκπιπτόµενες δαπάνες 9.736  - 
Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας από µεταβολή 
φορολογικού συντελεστή 10.006  927 
Συµπληρωµατικός φόρος εισοδήµατος από ακίνητα -  - 
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου  16.362  6.000 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 

25.396  - 
Έκτακτη εισφορά άρθρου 5 Ν.3845/2010 7.016  - 

Έξοδο φόρου σε κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 57.317  26.603 
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7. Σηµειώσεις επί των προσαρµογών 

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους από την Γ.Σ. 

Σε αντίθεση µε τις προηγούµενα ισχύουσες λογιστικές αρχές, τα πληρωτέα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως 

υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της προτεινοµένης διανοµής του ∆.Σ. από την Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. 

 

Τροποποίηση ισολογισµού έναρξης και οικονοµικών καταστάσεων συγκριτικής χρήσης 

Οι παρούσες είναι οι έκτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. Οι 

λογιστικές αρχές µε τις οποίες καταρτίστηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2010 έχουν εφαρµοστεί µε 

συνέπεια τόσο για τις οικονοµικές καταστάσεις της συγκριτικής χρήσης 2009, όσο και για τις προηγούµενες οικονοµικές 

καταστάσεις, καθώς και για τον ισολογισµό µετάβασης στα ∆ΠΧΑ της 01.01.2004. 
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8. Λοιπά στοιχεία 

8.1 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

 Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

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

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων.  

 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 Εντός της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία αποδέχτηκε το εκκαθαριστικό σηµείωµα περαίωσης του Ν.3888/2010, 

που αφορούσε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως 2009. Σύµφωνα µε το εκκαθαριστικό σηµείωµα ο 

συνολικός φόρος ανήλθε σε 43.737,81 ευρώ και βάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης. Η Εταιρεία, 

λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της περαίωσης, σχηµάτισε πρόβλεψη ύψους 

16.362,36 ευρώ για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010, ενώ έγινε διαγραφή προβλέψεων προηγουµένων χρήσεων 

ύψους 18.342,26 ευρώ.  

 Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

 ∆εν υπάρχουν. 

8.2 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

1.  Υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Α) Απαιτήσεις     

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 517.962  1.350.533 

Β) Υποχρεώσεις    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. -  - 

2.  Συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε € 
01.01.2010 -

31.12.2010 

 01.01.2009 -

31.12.2009 

Α) Πωλήσεις σε:    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 1.258.770  1.707.858 

Β) Αγορές από:    

«SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 209.063  69.885 
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3.  Συναλλαγές της Εταιρείας µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

Ποσά σε € 31.12.2010  31.12.2009 

Α) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών  

και µελών της διοίκησης: 57.600  67.500 

Β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 64.916  37.131 

Γ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  

και µέλη της διοίκησης: 172  154 

4.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις υπέρ συνδεδεµένων µερών και τρίτων 

∆εν υπάρχουν. 

5.  Αµοιβές µελών ∆ιοίκησης 

Οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρείας στην παρούσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των 57.600 ευρώ. 

8.3 Κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα  βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή έχουν  ως εξής: 

Ποσά σε € 01.01.2010 - 
31.12.2010 

 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

Κέρδη προ φόρων 3.532  183.038 

Φόρος εισοδήµατος -57.317  -26.603 

Κέρδη µετά από φόρους -53.785  156.435 

    

Βασικά κέρδη / (ζηµιές)  ανά µετοχή (€/µετοχή) -5,7833  16,8209 

8.4 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 ∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία αφορούν την Εταιρεία, 

εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται ιδιαίτερη αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).  

Μοσχάτο, 27 Μαρτίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

   
   
   
   
   

ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ Π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΧΡΙΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Α.∆.Τ.  AH  064649 Α.∆.Τ.  AA 025781 Α.Μ. ΟΕΕ 28218 - Α' Τάξεως 
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Βεβαιώνεται, ότι οι εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούνται από 42 σελίδες και είναι αυτές, που 

αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 30 Μαρτίου 2011.  

 

Ιωάννινα, 30 Μαρτίου 2011 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 

 

 

 

Νικόλαος Χρ. Καλλές 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15901 

Σ.Ο.Λ. α.ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Φ. Νέγρη 3, Αθήνα 

 

 

 

 

 


