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ΖΚΘΕΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΙΣΤΘ
Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ
«ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΣΩΝ»
Έκθεζη επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ» πνπ απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2010, ηηο
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή,
θαζώο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.

Εσθύνη ηης διοίκηζης για ηις οικονομικές καηαζηάζεις

Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή
Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο
εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

Εσθύνη ηοσ ελεγκηή

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ
έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο,
θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε
ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη
ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε
ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο
ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη
αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε
ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.

Γνώμη

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε
ηεο εηαηξείαο, θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ
Επξσπατθή Έλσζε.

Θέμα έμθαζης

Υσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 23.2 ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπνπ αλαθέξεηαη όηη ε θνξνινγηθή δήισζε ηεο εηαηξείαο, δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
,ηε ρξήζε 2010, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερόκελν επηβνιήο πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξόλν πνπ ζα
ειεγρζνύλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ. Η έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην θαη σο
εθ ηνύηνπ δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό.
Αναθορά επί άλλων νομικών και κανονιζηικών θεμάηων
Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ηηο
ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Ακινα, 08/06/2011
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ
RPS Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ
Επιχειρθματικοί Σφμβουλοι Α.Ε.
MEMBER OF MAZARS
Λεωφόροσ Συγγροφ 130,
176 71 Ακινα
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154

Γιϊργοσ Τςουκαλάσ
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 27621
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ΕΚΘΕΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΡΟΣ ΤΘΝ ΕΤΘΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ:
ΚΑΛΛΙΜΑΝΘΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΟΦΙΜΩΝ & ΡΟΤΩΝ
για τα πεπραγμζνα τθσ χριςεωσ 2010

Κφριοι μζτοχοι,

Ζχουμε τθν τιμι να κζςουμε υπόψθ ςασ για ζγκριςθ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ
01.01 – 31.12.2010 τθσ εταιρείασ μασ, που ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ και να ςασ δϊςουμε τισ παρακάτω επεξθγιςεισ :

ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
Για τισ ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ για τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν τθσ εταιρείασ, παρακζτουμε τον
κατωτζρω πίνακα :

ΡΟΣΑ ΣΕ ΕΥΩ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ
Ποςά ςε € '
1/1/-31/12/2010

1/1/-31/12/2009

Κφκλοσ εργαςιϊν

2.522.403

3.133.548

Μικτά κζρδθ / (ηθμιζσ)

534.812

560.609

(18.546)

199.157

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων

(51.731)

167.205

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων

(51.854)

167.146

Μείον φόροι

-49.185

-64.527

δραςτθριότθτεσ

(101.039)

102.620

Ρροτεινόμενο μζριςμα ανά μετοχι (ςε Ευρϊ)

0

0

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων

Κζρδθ / (ηθμιζσ)

προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και

Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ από ςυνεχιηόμενεσ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΣΘ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
Θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31.12.2010 κρίνεται ωσ πολφ ικανοποιθτικι και θ
πραγματικι οικονομικι κζςθ τθσ ανταποκρίνεται ςτθν εμφανιηόμενθ εικόνα των Οικονομικϊν
Καταςτάςεων τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ.

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΡΟΕΙΑ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
Ππωσ προκφπτει από τθν μζχρι τϊρα πορεία των εργαςιϊν τθσ εταιρείασ, θ τρζχουςα χριςθ κα είναι
κερδοφόρα και ο κφκλοσ εργαςιϊν κα παρουςιάςει αφξθςθ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ.
Για τθν τρζχουςα χριςθ 2011 δεν ζχουμε προγραμματίςει επενδφςεισ.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΧΕΟΓΑΦΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Δεν υπάρχουν

ΑΚΙΝΘΤΑ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑ
Θ εταιρεία δεν διακζτει ακίνθτα

ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΘΘΕΙΣΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στθν κλειόμενθ χριςθ 2010 θ εταιρεία μασ δεν πραγματοποίθςε επενδφςεισ.

ΔΑΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΕΥΝΑ & ΑΝΑΡΤΥΞΘ
Δεν ζχουν γίνει δαπάνεσ που να αφοροφν τθν ζρευνα και ανάπτυξθ γιατί δεν κεωρικθκε τοφτο
αναγκαίο, οφτε ζχουν προβλεφκεί τζτοιεσ για τθν χριςθ 2011.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΣΕ Ξ.Ν
Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτθν εταιρεία ςε Ξ.Ν.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ
Δεν υπάρχει ςυμμετοχι

ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
Θ εταιρεία διακζτει ζνα υποκατάςτθμα ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΘΣ ΑΕ ςτθν
Ραλιά Κουλοφρα Αιγίου.

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Οι ςυμβατικζσ ςυμφωνίεσ με πελάτεσ, νομικά πρόςωπα, τθσ Εταιρείασ μασ εκτελοφνται κανονικά,
είναι βραχυχρόνιεσ και κατοχυρϊνουν τθν πϊλθςθ των εμπορευμάτων μασ. Εκτιμοφμε ότι, λόγω τθσ
ευρωςτίασ των ςυνεργαηόμενων εταιρειϊν, ο κίνδυνοσ ( μθ ρευςτοποίθςθ των απαιτιςεων ) για
εμάσ είναι πολφ μικρόσ.
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ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΘΜΙΕΣ
Δεν ζχουν ςυμβεί ςτθν κλειόμενθ χριςθ 2010 και οφτε μζχρι ςιμερα ηθμίεσ που να επθρεάηουν τθν
ομαλι πορεία τθσ εταιρείασ.

ΑΛΛΑ ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Μζχρι τθν θμζρα ςφνταξθσ τθσ παροφςθσ Εκκζςεωσ δεν ζχει ςυμβεί κανζνα άλλο ςθμαντικό γεγονόσ
που κα μποροφςε να επθρεάςει ςθμαντικά τθν οικονομικι κζςθ και τθν ομαλι πορεία τθσ εταιρείασ.

Ακριβζσ αντίγραφο από το
Βιβλίο πρακτικϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου

Αίγιο, 18 Απριλίου 2011
Θ Ρρόεδροσ & Διευκφνουςα Σφμβουλοσ

Βαςιλικι Γ. Καλλιμάνθ
ΑΔΤ ΑΗ 713736
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ
Ποςά ςε € '

ςθμ.

31/12/2010

31/12/2009

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ
Μθ κυκλοφοροφντα Στοιχεία Ενεργθτικοφ
Ενςϊματα πάγια
Μακροπρόκεςμα χρθματοοικονομικά
περιουςιακά ςτοιχεία
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ

4
5.1.1
13

Σφνολο μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων
ενεργθτικοφ

219.044

324.551

650

650

5.721

621

225.415

325.822

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό
Αποκζματα
Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ
εμπορικζσ απαιτιςεισ
Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ

6

16.979

16.431

5.1.3

458.100

876.484

2.227.134

624.156

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

5.1.2

7.166

6.064

Σφνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ

2.709.379

1.523.135

Σφνολο ενεργθτικοφ

2.934.794

1.848.957

7

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Κδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

9

1.350.000

1.350.000

Αποκεματικά κεφάλαια

10

27.954

27.954

Αποτελζςματα εισ νζο
Κδια κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ
τθσ μθτρικισ
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων

11

218.181

359.612

1.596.135

1.737.566

1.596.135

1.737.566

8.917

8.917

8.917

8.917

1.163.480

42.168

14

41.618

45.760

15

124.644

14.546

Σφνολο βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων

1.329.742

102.474

Σφνολο υποχρεϊςεων

1.338.659

111.391

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων

2.934.794

1.848.957

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω
εξόδου από τθν υπθρεςία
Σφνολο μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων

12

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ και ςυναφείσ
υποχρεϊςεισ
Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ

8.1.1

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΘΣΘΣ

Ποςά ςε € '

ςθμ.

1/1/
31/12/2010

1/1/
31/12/2009

Κφκλοσ εργαςιϊν

16

2.522.403

3.133.548

Κόςτοσ πωλιςεων

17

(1.987.591)

(2.572.939)

534.812

560.609

Μικτό κζρδοσ
Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ

18

12.450

5.930

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ

17

(371.926)

(213.252)

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ

17

(213.280)

(171.878)

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ
Αποτζλεςματα εκμετάλευςθσ προ φόρων,
χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν
αποτελεςμάτων
Χρθματοοικονομικά ζξοδα

18

(13.787)

(14.203)

(51.731)

167.206

(123)

(59)

18

Κζρδθ/ (ηθμιζσ) προ φόρων
Φόροι ειςοδιματοσ
Κζρδθ/ (ηθμιζσ) χριςθσ μετά από φόρουσ

19

(51.854)

167.147

(49.185)

(64.527)

(101.039)

102.620

0

0

(101.039)

102.620

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα
Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ
Συνολικά αποτελζςματα μετά από φόρουσ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποςά ςε € '

ςθμ. Μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπο τθν 31/12/2008
Συνολικά αποτελζςματα μετά από φόρουσ 1/1/31/12/2009

1.350.000

Λοιπζσ μεταβολζσ ιδίων κεφαλαίων για τθν περίοδο
1/1/-31/12/2009
Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου
Μερίςματα
Σχθματιςμόσ αποκεματικϊν
Σφνολο

9

Σφνολο μεταβολήσ ιδίων κεφαλαίων χρήςησ
Υπόλοιπο τθν 31/12/2009
Συνολικά αποτελζςματα μετά από φόρουσ 1/1/31/12/2010
Λοιπζσ μεταβολζσ ιδίων κεφαλαίων για τθν περίοδο
1/1/-31/12/2010
Μερίςματα
Σχθματιςμόσ αποκεματικϊν
Σφνολο
Συνολικό μεταβολήσ ιδίων κεφαλαίων χρήςησ
Υπόλοιπο τθν 31/12/2010

-

Αποκεματικά
Αποτελζςματα εισ
κεφάλαια
νζο
10.872
385.611

Σφνολο ιδίων
κεφαλαίων
1.746.483

0

0

102.620

102.620

0
0
0
0

0
0
17.082
17.082

0
(111.537)
(17.082)
(128.619)

0
(111.537)
0
(111.537)

0
1.350.000

17.082
27.954

(25.999)
359.612

(8.917)
1.737.566

0

0

(101.039)

(101.039)

0
0
0

0
0
0

(40.392)
0
(40.392)

(40.392)
0
(40.392)

0
1.350.000

0
27.954

(141.431)
218.181

(141.431)
1.596.135
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ
Ποςά ςε € '

ςθμ.

1/1/31/12/2010

1/1/31/12/2009

Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ/ (Ηθμιζσ) Ρεριόδου (Ρρο φόρου)
Ρροςαρμογζσ ςτα Κζρδθ

20

(51.854)

167.147

46.969

32.011

(4.885)

199.158

Μεταβολζσ Κεφαλαίου κίνθςθσ
(Αφξθςθ) / μείωςθ αποκεμάτων

-

(548)

(2.773)

(Αφξθςθ) / μείωςθ απαιτιςεων

-

(1.243.392)

164.074

Αφξθςθ/ (μείωςθ) υποχρεϊςεων

-

1.231.410

(11.783)

(12.530)

149.518

(17.415)

348.676

371

(188.994)

(17.044)

159.682

Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
μείον: Καταβολζσ φόρου ειςοδιματοσ
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ

-

Ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Αγορζσ ενςϊματων παγίων

-

(14.381)

(65.130)

Ρωλιςεισ ενςϊματων παγίων
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ

-

73.042

0

58.661

(65.130)

Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ
Τόκοι πλθρωκζντεσ
Μερίςματα πλθρωκζντα
Κακαρζσ Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ
Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά
διακζςιμα και ιςοδφναμα
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ςτθν αρχι τθσ
περιόδου
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ςτο τζλοσ τθσ
περιόδου

-

(123)

(59)

-

(40.392)

(111.537)

(40.515)

(111.596)

1.102

(17.044)

6.064

23.108

7.166

6.064
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ΕΡΕΞΘΓΘΜΑΤΙΚΕΣ ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΕΤΘΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1
1.1

Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν εταιρεία
Ρλθροφορίεσ για τθν εταιρεία

Θ ΚΑΛΛΙΜΑΝΘΣ ΕΜΡΟΙΚΘ Α.Ε. ζχει τθν νομικι μορφι ανϊνυμθσ εταιρείασ και είναι κυγατρικι
εταιρεία του Ομίλου Επιχειριςεων ΚΑΛΛΙΜΑΝΘΣ.
Θ επιχειρθματικι δράςθ τθσ οικογζνειασ Καλλιμάνθ ξεκινά από το 1956.
Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 2000 και θ διάρκειά τθσ ζχει οριςτεί για 30 ζτθ.
Θ ζδρα τθσ βρίςκεται ςτο Αίγιο, ςτθν Ελλάδα.

1.2

Αντικείμενο δραςτθριότθτασ

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ εταιρείασ είναι θ λιανικι και χονδρικι πϊλθςθ κατεψυγμζνων τροφίμων
και αλιευμάτων.

2
2.1
Οι

Ρλαίςιο κατάρτιςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Συμμόρφωςθ με τα ΔΡΧΑ
οικονομικζσ

καταςτάςεισ

τθσ

εταιρείασ

είναι

ςφμφωνεσ

με

τα

Διεκνι

Ρρότυπα

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) τα οποία ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν
Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB), κακϊσ και των ερμθνειϊν τουσ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί από τθν
Επιτροπι Ερμθνείασ Ρροτφπων (IFRIC) τθσ IASB και τα οποία ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι
θ

Ζνωςθ ωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2010.
2.2

Βάςθ κατάρτιςθσ

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ
δραςτθριότθτασ (going concern) και τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, όπωσ αυτι τροποποιείται με
τθν αναπροςαρμογι οριςμζνων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ ςε εφλογεσ αξίεσ.
2.3

Ζγκριςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ ςτισ 18
Απριλίου 2011 και τελοφν υπό τθν οριςτικι ζγκριςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων.
2.4

Καλυπτόμενθ περίοδοσ
θ

Οι παροφςεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ καλφπτουν τθν περίοδο από τθν 1 Ιανουαρίου 2010
θ

ζωσ και τθν 31 Δεκεμβρίου 2010.
2.5

Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

Οι παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε €, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμιςμα
τθσ εταιρείασ, δθλαδι το νόμιςμα του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο λειτουργεί θ μθτρικι
εταιρεία και οι κυγατρικζσ τθσ.
Πλα τα ποςά παρουςιάηονται ςε χιλιάδεσ εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά.
Σθμειϊνεται ότι λόγω ςτρογγυλοποιιςεων, τα πραγματικά ακροίςματα των ποςϊν που
παρουςιάηονται ςτισ δθμοςιευμζνεσ ςτον τφπο ςυνοπτικζσ ατομικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ, ενδζχεται να διαφζρουν από τα ακροίςματα που παρουςιάηονται ςτισ παροφςεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ.
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2.6

Νζα Ρρότυπα και Διερμθνείεσ

Στθν ςθμείωςθ 2.6.1 παρατίκενται τα νζα ι ανακεωρθμζνα πρότυπα και διερμθνείεσ ςε υφιςτάμενα
πρότυπα, υιοκετικθκαν ςτθν τρζχουςα περίοδο και επθρζαςαν τα ποςά που περιλαμβάνονται ςτισ
παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
2.6.1
2.6.1.1

Νζα ι ανακεωρθμζνα πρότυπα και διερμθνείεσ ςε υφιςτάμενα πρότυπα που επθρζαςαν
τα ποςά που περιλαμβάνονται ςτισ παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
Αλλαγζσ που αφοροφν τθν παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ
γνωςτοποιιςεισ
ΔΛΡ 1

(ανακεωρθμζνο το 2007)
Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν
καταςτάςεων
ΔΡΧΑ 7
Χρθματοοικονομικά μζςα:
Γνωςτοποιιςεισ
2.6.2

Το ΔΛΡ 1 (2007) ειςιγαγε αλλαγζσ ςτθν χρθςιμοποιοφμενθ ορολογία και
αλλαγζσ ςτθν μορφι και το περιεχόμενο των οικονομικϊν καταςτάςεων.
Επίςθσ το ανακεωρθμζνο πρότυπο προβλζπει τθν παρουςίαςθ μιασ τρίτθσ
Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ ςτισ περιπτϊςεισ που εφαρμόηονται
αναδρομικά νζεσ λογιςτικζσ πολιτικζσ
Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΑ 7 επεκτείνουν τισ γνωςτοποιιςεισ που
απαιτοφνται ςχετικά με τισ επιμετριςεισ ςτθν εφλογθ αξία και τον κίνδυνο
ρευςτότθτασ. Θ εταιρεία, ςφμφωνα με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του
ανακεωρθμζνου προτφπου,
επζλεξε να μθν προβεί ςτθν παροχι
ςυγκριτικϊν πλθροφοριϊν για τισ επιπλζον γνωςτοποιιςεισ.

Νζα ι ανακεωρθμζνα πρότυπα και διερμθνείεσ ςε υφιςτάμενα πρότυπα που δεν είχαν
επίδραςθ ςτα ποςά που περιλαμβάνονται ςτισ παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ

ΔΛΡ 23
Κόςτοσ δανειςμοφ (τροποποίθςθ)

ΔΛΡ 32 και ΔΛΡ 1 Χρθματοοικονομικά Μζςα
διακζςιμα από τον κάτοχο (ι “puttable” μζςο)

ΔΛΡ 39
(Τροποποιθμζνο) «Χρθματοοικονομικά μζςα:
Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ» – Αντιςτακμιςμζνα
ςτοιχεία που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ
λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ

ΔΡΧΑ 1 (Τροποποίθςθ) «Ρρϊτθ εφαρμογι των
ΔΡΧΑ» και

Θ τροποποιθμζνθ ζκδοςθ του ΔΛΡ 23 είναι
υποχρεωτικι για ετιςιεσ περιόδουσ οι οποίεσ
αρχίηουν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2009. Στθν
τροποποιθμζνθ ζκδοςθ του ΔΛΡ 23 «Κόςτοσ
δανειςμοφ», θ προθγουμζνωσ κεωροφμενθ βαςικι
μζκοδοσ τθσ αναγνϊριςθσ του κόςτουσ δανειςμοφ ςτα
αποτελζςματα, ζχει εξαλειφκεί. Το κόςτοσ δανειςμοφ
το οποίο είναι άμεςα αποδιδόμενο ςτθν απόκτθςθ,
καταςκευι ι παραγωγι ενόσ επιλζξιμου ςτοιχείου
του ενεργθτικοφ, όπωσ αυτό κακορίηεται από το ΔΛΡ
23, κα πρζπει να αποτελεί μζροσ του κόςτουσ αυτοφ
του ςτοιχείου.
Θ εταιρεία ζχει εφαρμόςει ανακεωρθμζνο ΔΛΡ 23
από τθν 1θ Ιανουαρίου 2009 και δεν υπάρχει
αντίκτυποσ ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ.
Θ τροποποιθμζνθ ζκδοςθ του ΔΛΡ 32 απαιτεί όπωσ
οριςμζνα χρθματοοικονομικά μζςα διακζςιμα από
τον κάτοχο («puttable») και υποχρεϊςεισ που
ανακφπτουν κατά τθ ρευςτοποίθςθ, να καταταχκοφν
ωσ τα ίδια κεφάλαια εάν πλθροφνται ςυγκεκριμζνα
κριτιρια.
Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει τον τρόπο με τον οποίο
κα ζπρεπε να εφαρμόηονται, ςε ςυγκεκριμζνεσ
περιπτϊςεισ, οι αρχζσ που κακορίηουν κατά πόςο
ζνασ αντιςτακμιηόμενοσ κίνδυνοσ ι τμιμα των
ταμειακϊν ροϊν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ
λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ.
Θ τροποποίθςθ κακορίηει τθν επιμζτρθςθ του κόςτουσ
απόκτθςθσ των επενδφςεων ςε κυγατρικζσ
επιχειριςεισ, ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ οικονομικζσ

10

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 2010

ΔΛΡ 27 (Τροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ και
Ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»
ΔΡΧΑ 2 (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ που
Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν» –
Ρροχποκζςεισ Κατοχφρωςθσ και Ακυρϊςεισ

ΔΡΧΑ 8
Τομείσ Δραςτθριοτιτων

ΕΔΔΡΧΑ 13
Ρρογράμματα αφοςίωςθσ πελατϊν

ΕΔΔΡΧΑ 15
Συμφωνίεσ καταςκευισ ακινιτων (Real Estate)

ΕΔΔΡΧΑ 16
Αντιςτακμίςεισ κακαρισ επζνδυςθσ ςε
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του εξωτερικοφ
ΕΔΔΡΧΑ 18
Μεταβιβάςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων από
πελάτεσ

Τροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν
τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων
του ΣΔΛΡ
(2008)

2.7

οντότθτεσ και ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ, όταν
εφαρμόηονται τα ΔΡΧΑ για πρϊτθ φορά και με τθν
αναγνϊριςθ των εςόδων από μερίςματα ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ.
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τον οριςμό των
«προχποκζςεων
τθσ
κατοχφρωςθσ»
(vesting
conditions),
με
τθν
ειςαγωγι
του
όρου
«προχποκζςεισ μθ κατοχφρωςθσ» (non-vesting
conditions) και διευκρινίηει τον λογιςτικό χειριςμό για
τισ ακυρϊςεισ.
Το ΔΡΧΑ 8 είναι ζνα πρότυπο γνωςτοποιιςεων, θ
εφαρμογι του οποίου είχε ςαν αποτζλεςμα τον
επαναςχεδιαςμό των παρουςιαηόμενων τομζων
δραςτθριότθτασ του ομίλου και δεν ζχει εφαρμογι
για τθν εταιρεία
Θ διερμθνεία κακορίηει τον λογιςτικό χειριςμό των
ανταλλαγμάτων επιβράβευςθσ που προςφζρουν οι
επιχειριςεισ ςτουσ πελάτεσ τουσ.
Θ διερμθνεία κακορίηει τον τρόπο με τον οποίο οι
επιχειριςεισ πρζπει να κακορίηουν αν μια ςφμβαςθ
για τθν καταςκευι ακινιτου εμπίπτει ςτισ διατάξεισ
του ΔΛΡ 11 «Καταςκευαςτικά Συμβόλαια» ι του ΔΛΡ
18 «Ζςοδα».
Θ Διερμθνεία διευκρινίηει οριςμζνα ηθτιματα για τθ
λογιςτικι
αντιμετϊπιςθ
αντιςτακμίςεων
ςυναλλαγματικοφ κινδφνου κακαρισ επζνδυςθσ ςε
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του εξωτερικοφ.
Θ διερμθνεία διευκρινίηει τισ απαιτιςεισ των ΔΡΧΑ για
τισ ςυμφωνίεσ ςτισ οποίεσ θ οικονομικι οντότθτα
λαμβάνει από ζναν πελάτθ ζνα ενςϊματο
περιουςιακό ςτοιχείο, το οποίο πρζπει ςτθ ςυνζχεια
να χρθςιμοποιιςει για να παρζχει ςτον πελάτθ τθσ
ςυνεχι πρόςβαςθ ςε αγακά ι ςε υπθρεςίεσ.
Επιπλζον των αλλαγϊν που επθρζαςαν τθν
οικονομικι κζςθ και τα αποτελζςματα του ομίλου, οι
ετιςιεσ βελτιϊςεισ οδιγθςαν ςε μια ςειρά
μικρότερων αλλαγϊν ςτισ λογιςτικζσ πολιτικζσ του
ετιρείασ. Κάποιεσ από αυτζσ τισ αλλαγζσ δεν ζχουν
καμία απολφτωσ επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ. Κάποιεσ άλλεσ ζχουν αςιμαντθ
επίδραςθ ςτα ποςά που εμφανίηονται ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ
τισ αλλαγζσ, ζχουν ιςχφ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα
του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων του ΣΔΛΡ
(Συμβοφλιο Διεκνϊν
Λογιςτικϊν Ρροτφπων

Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ και διερμθνείεσ ςε ιδθ υπάρχοντα πρότυπα, που ιςχφουν για
μεταγενζςτερεσ περιόδουσ.

Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ και διερμθνείεσ ςε ιδθ
υπάρχοντα πρότυπα, που ιςχφουν για μεταγενζςτερεσ περιόδουσ. Καμία από τισ αλλαγζσ αυτζσ δεν
αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ.
ΔΡΧΑ 1 (Τροποποίθςθ 2009)

Εφαρμόηεται

ςε

ετιςιεσ

λογιςτικζσ
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«Ρρϊτθ εφαρμογι των διεκνϊν προτφπων
χρθματοοικονομικισ αναφοράσ»

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Ιανουαρίου 2010

ΔΡΧΑ 1 (Τροποποίθςθ 2010)
«Ρρϊτθ εφαρμογι των διεκνϊν προτφπων
χρθματοοικονομικισ αναφοράσ»
ΔΡΧΑ 2 (Τροποποίθςθ)
«Ραροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν

Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Ιουλίου 2010

Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Ιανουαρίου 2010

ΔΡΧΑ 3 (Ανακεωρθμζνο)
«Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» και
ΔΛΡ 27 (Τροποποιθμζνο)
«Ενοποιθμζνεσ και Ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»
ΔΡΧΑ 9
«Χρθματοοικονομικά μζςα»
ΔΛΡ 24 (Τροποποίθςθ)
«Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν»
ΔΛΡ 32 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα:
Ραρουςίαςθ»
ΔΛΡ 39 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα:
Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ»

Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Ιουλίου 2009

Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Ιανουαρίου 2013
Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Ιανουαρίου 2011
Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Φεβρουαρίου 2010
Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Ιουλίου 2009

ΕΔΔΡΧΑ 14 (Τροποποίθςθ)
«Πρια Ρεριουςιακϊν Στοιχείων Κακοριςμζνων Ραροχϊν,
Ελάχιςτο Απαιτοφμενο Σχθματιςμζνο κεφάλαιο και θ
αλλθλεπίδραςι τουσ»

Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Ιανουαρίου 2011

ΕΔΔΡΧΑ 17
«Διανομι μθ χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτουσ
μετόχουσ»

Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Ιουλίου 2009

ΕΔΔΡΧΑ 19
«Διαγραφι Χρθματοοικονομικϊν Υποχρεϊςεων με
ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ»
Τροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν τμιμα του
προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων του ΣΔΛΡ(2009)

Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1θ Ιουλίου 2010

Εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν κυρίωσ τθν ι
μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2010
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2.8

Σθμαντικζσ κρίςεισ τθσ Διοίκθςθσ και πθγζσ αβεβαιότθτασ

Θ κατάρτιςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ
Αναφοράσ απαιτεί τθν διενζργεια εκτιμιςεων, κρίςεων και παραδοχϊν, που ενδζχεται να
επθρεάςουν τα λογιςτικά υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων, το φψοσ των εςόδων και εξόδων
που αναγνωρίςτθκαν, κακϊσ και τισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ.
Συγκεκριμζνα ποςά τα οποία περιλαμβάνονται ι επθρεάηουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και
τισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ εκτιμϊνται, απαιτϊντασ τθν διοίκθςθ τθσ εταιρείασ να ςχθματίηει
υποκζςεισ ςχετικά με αξίεσ ι ςυνκικεσ οι οποίεσ δεν είναι δυνατόν να είναι γνωςτζσ με βεβαιότθτα
κατά τθν περίοδο ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.
2.8.1

Σθμαντικζσ κρίςεισ τθσ διοίκθςθσ

Οι βαςικζσ κρίςεισ που πραγματοποιεί θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ (εκτόσ των κρίςεων που ςυνδζονται
με εκτιμιςεισ οι οποίεσ παρουςιάηονται παρακάτω) και που ζχουν τθν ςθμαντικότερθ επίδραςθ ςτα
ποςά που αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται παρακάτω.
2.8.1.1

Κατάταξθ μιςκϊςεων

Οι μιςκϊςεισ παγίων κατά τισ οποίεσ μεταβιβάηονται ςτθν εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ
που ζχουν ςχζςθ με τθν κυριότθτα ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ, ανεξάρτθτα από τθν τελικι
μεταβίβαςθ ι μθ του τίτλου κυριότθτασ του ςτοιχείου αυτοφ, αποτελοφν τισ χρθματοοικονομικζσ
μιςκϊςεισ.
Συμφωνίεσ μιςκϊςεων όπου ο εκμιςκωτισ μεταβιβάηει το δικαίωμα χριςθσ ενόσ ςτοιχείου του
ενεργθτικοφ για μια ςυμφωνθμζνθ χρονικι περίοδο, χωρίσ ωςτόςο να μεταβιβάηει και τουσ
κινδφνουσ και ανταμοιβζσ τθσ ιδιοκτθςίασ του παγίου ςτοιχείου, ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ
μιςκϊςεισ.
Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ κάκε κατθγορίασ οδθγεί ςτθν αναγνϊριςθ διαφορετικϊν ςτοιχείων ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ. Κατά τθν ςφναψθ κάκε νζασ ςφμβαςθσ θ διοίκθςθ προβαίνει ςε κρίςεισ
προκειμζνου να αποφαςίςει εάν κα τθν κατατάξει ωσ λειτουργικι ι ωσ χρθματοδοτικι.
2.8.2

Σθμαντικζσ πθγζσ αβεβαιότθτασ

Θ χριςθ επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ και θ εφαρμογι υποκειμενικισ κρίςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτα
ςτοιχεία για τθν διενζργεια εκτιμιςεων. Οι εκτιμιςεισ κρίνονται ςθμαντικζσ αλλά μθ δεςμευτικζσ.
Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τισ ανωτζρω εκτιμιςεισ. Θ
εταιρεία αξιολογεί τισ εκτιμιςεισ αυτζσ ςε ςυνεχι βάςθ, βαςιηόμενοσ ςτα αποτελζςματα του
παρελκόντοσ και ςτθν εμπειρία, με μεκόδουσ που κεωροφνται λογικζσ.
2.8.2.1

Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν μζςων

Ππωσ εκτενζςτερα αναφζρεται και ςτθν ςθμείωςθ 3.3.2 θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ πραγματοποιεί
κρίςεισ προκειμζνου να επιλζξει τθν κατάλλθλθ μζκοδο αποτίμθςθσ για χρθματοοικονομικά μζςα τα
οποία δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργό αγορά. Οι μζκοδοι αποτίμθςθσ που εφαρμόηονται είναι
κοινϊσ αποδεκτζσ.
Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργό αγορά,
αποτιμοφνται χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν. Οι παραδοχζσ
που γίνονται για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου αυτισ, υποςτθρίηονται, όπου είναι δυνατό, από
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ςτοιχεία τθσ αγοράσ. Ραρ’ όλα αυτά, θ εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των μζςων αυτϊν περιλαμβάνει
πολλζσ φορζσ υποκειμενικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ.
2.8.2.2

Ωφζλιμθ ηωι και μζκοδοσ απόςβεςθσ ενςϊματων παγίων

Οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςωμάτων παγίων κακορίηονται με βάςθ εκτιμιςεισ τθσ διοίκθςθσ για τον
προςδοκϊμενο ρυκμό ανάλωςθσ των μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν που ενςωματϊνονται ςτα
ενςϊματα πάγια και υπόκεινται ςε επανεξζταςθ ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ.
2.8.2.3

Απαξίωςθ των αποκεμάτων

Τα αποκζματα τθσ εταιρείασ απεικονίηονται ςτθν χαμθλότερθ αξία, μεταξφ τθσ κακαρισ
ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ τουσ και του κόςτουσ κτιςθσ τουσ. Θ εταιρεία προβαίνει ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα ςε κατθγοριοποίθςθ των αποκεμάτων τθσ με βάςθ τθν θμερομθνία αγοράσ και
διενεργεί πρόβλεψθ απομείωςθσ για αποκζματα που βρίςκονται αδιάκετα και τα οποία, με βάςθ
ιςτορικά ςτοιχεία, εκτιμά ωσ απομειωμζνα.
2.8.2.4

Ανακτθςιμότθτα των απαιτιςεων

Οι επιςφαλείσ λογαριαςμοί απεικονίηονται με τα ποςά τα οποία είναι πικανόν να ανακτθκοφν. Οι
εκτιμιςεισ για τα ποςά που αναμζνεται να ανακτθκοφν προκφπτουν κατόπιν ανάλυςθσ κακϊσ και
από τθν εμπειρία τθσ εταιρείασ. Μόλισ γίνει γνωςτό ότι ζνασ ςυγκεκριμζνοσ λογαριαςμόσ υπόκειται
ςε μεγαλφτερο, από τον αποδεκτό, πιςτωτικό κίνδυνο (π.χ, χαμθλι πιςτολθπτικι ικανότθτα του
πελάτθ, διαφωνία ςχετικά με τθν φπαρξθ ι το ποςό τθσ απαίτθςθσ, κτλ.), ο λογαριαςμόσ αναλφεται
και καταγράφεται ωσ επιςφάλεια εάν οι ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ απαίτθςθ δεν είναι
ειςπράξιμθ.
2.8.2.5

Φόροι ειςοδιματοσ

Για τον κακοριςμό των προβλζψεων για φόρουσ ειςοδιματοσ απαιτοφνται ςθμαντικζσ εκτιμιςεισ.
Υπάρχουν πολλζσ ςυναλλαγζσ και υπολογιςμοί οι οποίοι κακιςτοφν τον ακριβι κακοριςμό του
φόρου αβζβαιο κατά τθ ςυνικθ πορεία των εργαςιϊν τθσ εταιρείασ. Για τον λόγο αυτό θ εταιρεία
δεν ςχθματίηει πρόβλεψθ για το αποτζλεςμα που μπορεί να προκφψει από μελλοντικοφσ
φορολογικοφσ ελζγχουσ.

3

Σθμαντικζσ λογιςτικζσ αρχζσ

Οι λογιςτικζσ αρχζσ βάςει των οποίων ςυντάχκθκαν οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31

θσ

Δεκεμβρίου 2010, είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν
θσ

καταςτάςεων τθσ 31 Δεκεμβρίου 2009.
3.1

Ρλθροφόρθςθ κατά τομζα

Θ εταιρεία δεν παρουςιάηει πλθροφόρθςθ κατά τομζα, κακϊσ δεν πλθροφνται τα κριτιρια που
ορίηει το ΔΛΡ 14 «Ρλθροφόρθςθ κατά τομζα».
3.2

Ενςϊματα πάγια

Τα ενςϊματα πάγια τθσ εταιρείασ απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτισ αξίεσ
τεκμαιρόμενου κόςτουσ όπωσ αυτό προςδιορίςτθκε βάςει των εφλογων αξιϊν τουσ κατά τθν
θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα ΔΡΧΑ, μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και κάκε ςωρευμζνθ ηθμιά
απομείωςθσ.
Θ εφλογθ αξία των ενςϊματων παγίων κατά τθν θμερομθνία μετάβαςθσ προςδιορίςτθκε από
ανεξάρτθτο επαγγελματία εκτιμθτι.
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Το κόςτοσ κτιςεωσ των παγίων περιλαμβάνει όλεσ τισ άμεςα επιρριπτζεσ δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ
των ςτοιχείων.
Μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ καταχωροφνται ςε επαφξθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ των ενςωμάτων παγίων
ι ωσ ξεχωριςτό πάγιο, μόνον κατά τθν ζκταςθ που οι δαπάνεσ αυτζσ αυξάνουν τα μελλοντικά
οικονομικά οφζλθ που αναμζνεται να ειςρεφςουν από τθν χριςθ του παγίου ςτοιχείου και το κόςτοσ
τουσ μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα. Το κόςτοσ επιςκευϊν και ςυντθριςεων καταχωρείται ςτα
αποτελζςματα των χριςεων που πραγματοποιοφνται.
Οι αποςβζςεισ των ενςωμάτων παγίων υπολογίηονται με τθν ςτακερι μζκοδο απόςβεςθσ μζςα ςτθν
ωφζλιμθ ηωι τουσ που ζχει ωσ εξισ:
Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ

από 8 ζωσ 25 ζτθ

Μεταφορικά μζςα

από 12 ζωσ 15 ζτθ

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ

από 4 ζωσ 15 ζτθ

Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςωμάτων παγίων υπόκεινται ςε επανεξζταςθ ςε
κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ. Εάν οι υπολειμματικζσ αξίεσ, θ προςδοκϊμενθ ωφζλιμθ ηωι ι ο
προςδοκϊμενοσ ρυκμόσ ανάλωςθσ των μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν που ενςωματϊνονται
ςε κάποιο περιουςιακό ςτοιχείο ζχουν μεταβλθκεί, οι αλλαγζσ αντιμετωπίηονται λογιςτικά ωσ
μεταβολζσ ςε λογιςτικζσ εκτιμιςεισ.
Κατά τθν πϊλθςθ ενςωμάτων παγίων, οι διαφορζσ μεταξφ του τιμιματοσ που λαμβάνεται και τθσ
λογιςτικισ τουσ αξίασ καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ ςτα αποτελζςματα.
Θ λογιςτικι αξία των ενςωμάτων παγίων ελζγχεται για απομείωςθ όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ
λογιςτικι τουσ αξία πικανόν να µθν είναι ανακτιςιμθ.
3.3

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία

Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία διαχωρίηονται ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ από τθν
διοίκθςθ ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ και τον ςκοπό για τον οποίο αποκτοφνται.
Θ κατθγορία ςτθν οποία κατατάςςεται κάκε χρθματοοικονομικό μζςο διαφοροποιείται από τισ
υπόλοιπεσ κακϊσ ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία κα καταχωρθκεί, ιςχφουν διαφορετικοί
κανόνεσ όςον αφορά ςτθν αποτίμθςθ του αλλά και ςτον τρόπο αναγνϊριςθσ κάκε
προςδιοριηόμενου αποτελζςματοσ είτε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων είτε απευκείασ ςτα Κδια
Κεφάλαια.
Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αναγνωρίηονται με τθν εφαρμογι τθσ λογιςτικισ τθσ
θμερομθνίασ τθσ εμπορικισ ςυναλλαγισ.
Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία του ομίλου ταξινομοφνται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ
περιουςιακϊν ςτοιχείων:
 δάνεια και απαιτιςεισ
3.3.1

Δάνεια και απαιτιςεισ

Τα δάνεια και οι απαιτιςεισ είναι μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ με
ςτακερζσ και προςδιοριςμζνεσ καταβολζσ και τα οποία δεν ζχουν χρθματιςτθριακι τιμι ςε ενεργό
αγορά. Δθμιουργοφνται όταν θ εταιρεία παρζχει χριματα, προϊόντα ι υπθρεςίεσ απευκείασ ςε ζναν
οφειλζτθ χωρίσ πρόκεςθ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ.
Τα δάνεια και οι απαιτιςεισ αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ, βάςει τθσ μεκόδου του
πραγματικοφ επιτοκίου, μείον κάκε πρόβλεψθ για απομείωςθ. Κάκε μεταβολι ςτθν αξία
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χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςε αυτι τθν κατθγορία, από
διαγραφζσ, απομειϊςεισ ι κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου,
αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
Για οριςμζνεσ απαιτιςεισ πραγματοποιείται ζλεγχοσ απομείωςθσ ανά μεμονωμζνθ απαίτθςθ (για
παράδειγμα για κάκε πελάτθ ξεχωριςτά) ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ είςπραξθ τθσ απαίτθςθσ ζχει
χαρακτθριςκεί εκπρόκεςμθ κατά τθν θμερομθνία των οικονομικϊν καταςτάςεων ι ςε περιπτϊςεισ
όπου αντικειμενικά ςτοιχεία υποδεικνφουν τθν ανάγκθ για απομείωςθ τουσ.
Οι λοιπζσ απαιτιςεισ ομαδοποιοφνται και ελζγχονται για τυχόν απομείωςθ τουσ ςτο ςφνολο τουσ. Θ
ομαδοποίθςθ των απαιτιςεων γίνεται με βάςθ κάποια κοινά χαρακτθριςτικά πιςτωτικοφ κινδφνου
που τισ χαρακτθρίηουν.
Οι απαιτιςεισ και τα δάνεια περιλαμβάνονται ςτα κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία, εκτόσ
αυτϊν που λιγουν μετά τθν πάροδο δϊδεκα μθνϊν από τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ. Αυτά
χαρακτθρίηονται ςαν μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία. Στον ιςολογιςμό ταξινομοφνται ςτα
κονδφλια «Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ», «Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ
απαιτιςεισ» και τα «Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα».
3.3.2

Εφλογθ αξία

Θ εφλογθ αξία των επενδφςεων που υφίςτανται ςε μία ενεργό αγορά αποδεικνφεται από τθν
αναφορά ςε χρθματιςτθριακζσ τιμζσ τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.
Εάν θ αγορά για μία επζνδυςθ δεν είναι ενεργόσ θ Διοίκθςθ προςδιορίηει τθν εφλογθ αξία
χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Ο ςκοπόσ τθσ χριςθσ μιασ τεχνικισ αποτίμθςθσ είναι ο
κακοριςμόσ τθσ τιμισ ςυναλλαγισ που κα προζκυπτε κατά τθν θμερομθνία επιμζτρθςθσ για μια
ςυναλλαγι ςε κακαρά εμπορικι βάςθ παρακινοφμενθ από ςυνικεισ επιχειρθματικοφσ παράγοντεσ.
Στισ τεχνικζσ αποτίμθςθσ περιλαμβάνεται μεταξφ άλλων θ χριςθ πρόςφατων ςυναλλαγϊν ςε
κακαρά εμπορικι βάςθ, θ αναφορά ςτθν τρζχουςα εφλογθ αξία ενόσ ουςιωδϊσ ςυναφοφσ μζςου
και θ ανάλυςθ των προεξοφλθμζνων ταμιακϊν ροϊν του.
3.4

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ

Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται όταν θ εταιρεία ςυμμετζχει ςε μία ςυμβατικι
ςυμφωνία του χρθματοοικονομικοφ μζςου και διαγράφονται όταν θ εταιρεία απαλλάςςεται από τθν
υποχρζωςθ ι αυτι ακυρϊνεται ι λιγει.
Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ περιλαμβάνουν εμπορικζσ και άλλου είδουσ
υποχρεϊςεισ.
3.4.1

Λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ

Οι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικϊσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία και ακολοφκωσ
αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ και απεικονίηονται ςτο κονδφλι «Ρρομθκευτζσ και ςυναφείσ
υποχρεϊςεισ».
Τα κζρδθ και οι ηθμιζσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων όταν οι υποχρεϊςεισ
διαγράφονται κακϊσ και κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου.
3.4.2

Συμμετοχικοί τίτλοι

Το μετοχικό κεφάλαιο που εκδίδεται από τθν εταιρία αναγνωρίηεται με το προϊόν τθσ είςπραξθσ
μειωμζνο με τα άμεςα κόςτθ τθσ ζκδοςθσ, μετά τον υπολογιςμό του φόρου ειςοδιματοσ που
αναλογεί ςε αυτά.
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Τα μερίςματα ςτουσ μετόχουσ αναγνωρίηονται ςτο κονδφλι «Μερίςματα πλθρωτζα» , όταν τα
μερίςματα εγκρίνονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων.
3.5

Αποκζματα

Τα αποκζματα περιλαμβάνουν εμπορεφματα και άλλα αγακά που αποκτικθκαν με ςκοπό τθν
μελλοντικι πϊλθςι τουσ.
Το κόςτοσ των αποκεμάτων προςδιορίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο του μζςου ςτακμικοφ, και
περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν για να φκάςουν τα αποκζματα ςτθν
παροφςα κζςθ και κατάςταςθ.
Το κόςτοσ των αποκεμάτων δεν περιλαμβάνει χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ.
3.6
3.6.1

Ραροχζσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ και βραχυχρόνιεσ παροχζσ ςε εργαηομζνουσ
Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ

Οι βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ προσ τουσ εργαηομζνουσ (εκτόσ από παροχζσ λιξθσ τθσ εργαςιακισ
ςχζςθσ) ςε χριμα και ςε είδοσ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο όταν κακίςτανται δεδουλευμζνεσ. Τυχόν
ανεξόφλθτο ποςό καταχωρείται ωσ υποχρζωςθ, ενϊ ςε περίπτωςθ που το ποςό που ιδθ
καταβλικθκε υπερβαίνει το ποςό των παροχϊν, θ επιχείρθςθ αναγνωρίηει το υπερβάλλον ποςό ωσ
ςτοιχείο του ενεργθτικοφ τθσ (προπλθρωμζνο ζξοδο) μόνο κατά τθν ζκταςθ που θ προπλθρωμι κα
οδθγιςει ςε μείωςθ μελλοντικϊν πλθρωμϊν ι ςε επιςτροφι.
3.6.2

Ραροχζσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ

Θ εταιρεία ζχει τόςο προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν όςο και προγράμματα κακοριςμζνων
ειςφορϊν.
3.6.2.1

Ρρογράμματα κακοριςμζνων παροχϊν

Θ υποχρζωςθ που καταχωρείται ςτον ιςολογιςμό για τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν
αποτελεί τθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ για τθν κακοριςμζνθ παροχι βάςει του ν. 2112/20 και
τισ μεταβολζσ που προκφπτουν από οποιοδιποτε αναλογιςτικό κζρδοσ ι ηθμία και το κόςτοσ τθσ
προχπθρεςίασ. Θ δζςμευςθ τθσ κακοριςμζνθσ παροχισ υπολογίηεται ετθςίωσ από ανεξάρτθτο
αναλογιςτι με τθν χριςθ τθσ μεκόδου τθσ προβεβλθμζνθσ πιςτωτικισ μονάδοσ (projected unit credit
method).
Τα αναλογιςτικά κζρδθ και οι ηθμιζσ που προζρχονται από εμπειρικζσ αναπροςαρμογζσ και
μεταβολζσ ςε αναλογικζσ υποκζςεισ κατά το τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου υπερζβθςαν το 10%
των υποχρεϊςεων κακοριςμζνων παροχϊν, χρεϊνονται ι πιςτϊνονται ςτα αποτελζςματα με βάςθ
τον αναμενόμενο μζςο όρο τθσ υπολειπόμενθσ εργαςιακισ ηωισ των εργαηομζνων που ςυμμετζχουν
ςε αυτό το πρόγραμμα.
Το κόςτοσ προχπθρεςίασ αναγνωρίηεται απευκείασ ςτα αποτελζςματα, εκτόσ εάν οι μεταβολζσ ςτα
ςυνταξιοδοτικά προγράμματα είναι προαιρετικζσ για τθν παραμονι των εργαηομζνων ςτθν
υπθρεςία για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (θμερομθνία κατοχφρωςθσ). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ,
το κόςτοσ προχπθρεςίασ αποςβζνεται ςε ςτακερι βάςθ μζχρι τθν θμερομθνία κατοχφρωςθσ των
παροχϊν.
3.6.2.2

Ρρογράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν

Το προςωπικό του ομίλου καλφπτεται κυρίωσ από τον κφριο Κρατικό Αςφαλιςτικό Φορζα που αφορά
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΙΚΑ) που χορθγεί ςυνταξιοδοτικζσ και ιατροφαρμακευτικζσ παροχζσ. Κάκε
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εργαηόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνειςφζρει μζροσ το μθνιαίου μιςκοφ του ςτο ταμείο, ενϊ
τμιμα τθσ ςυνολικισ ειςφοράσ καλφπτεται από τθν εταιρεία. Κατά τθν ςυνταξιοδότθςθ το
ςυνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεφκυνο για τθν καταβολι των ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν ςτουσ
εργαηομζνουσ. Κατά ςυνζπεια θ εταιρεία δεν ζχει καμία νομικι ι τεκμαρτι υποχρζωςθ για τθν
πλθρωμι μελλοντικϊν παροχϊν με βάςθ αυτό το πρόγραμμα. Θ υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ
περιορίηεται ςτο ποςό που ζχει ςυμφωνθκεί να ςυνειςφζρει ςτον φορζα (ταμείο) που διαχειρίηεται
τισ ειςφορζσ και χορθγεί τισ παροχζσ. Συνεπϊσ το ποςό των παροχϊν που κα λάβει ο εργαηόμενοσ
προςδιορίηεται από το ποςό που καταβάλλει θ εταιρεία (και ο εργαηόμενοσ).
Θ πλθρωτζα ειςφορά από τθν εταιρεία ςτα προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν αναγνωρίηεται
ωσ ζξοδο και ωσ υποχρζωςθ μετά τθν αφαίρεςθ τθσ ειςφοράσ που καταβλικθκε.
3.7
3.7.1

Λογιςτικι φόρου ειςοδιματοσ
Τρζχουςα φορολογία ειςοδιματοσ

Θ τρζχουςα φορολογικι απαίτθςθ/ υποχρζωςθ περιλαμβάνει εκείνεσ τισ υποχρεϊςεισ ι απαιτιςεισ
από τισ φορολογικζσ αρχζσ που είναι ςχετιηόμενεσ με τθν τρζχουςα ι προθγοφμενεσ περιόδουσ και
που δεν ζχουν καταβλθκεί μζχρι τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Υπολογίηονται ςφμφωνα με τουσ
φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ και τουσ φορολογικοφσ νόμουσ που ιςχφουν και βάςει των
φορολογθτζων κερδϊν κάκε χριςθσ. Πλεσ οι μεταβολζσ ςτισ τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ι
υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται ςαν φορολογικό ζξοδο ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
3.7.2

Αναβαλλόμενθ φορολογία ειςοδιματοσ

Θ αναβαλλόμενθ φορολογία ειςοδιματοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο υποχρζωςθσ που εςτιάηει
ςτισ προςωρινζσ διαφορζσ. Αυτι περιλαμβάνει τθν ςφγκριςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ των απαιτιςεων
και υποχρεϊςεων που εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ με τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ
τουσ βάςεισ.
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται ςτον βακμό που είναι πικανό ότι κα
αντιςτακμιςτοφν ζναντι τθσ μελλοντικισ φορολογίασ ειςοδιματοσ.
Θ αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ επανεξετάηεται ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ και
μειϊνεται κατά τθν ζκταςθ που δεν είναι πλζον πικανό ότι επαρκζσ φορολογθτζο κζρδοσ κα είναι
διακζςιμο για να επιτρζψει τθν αξιοποίθςθ τθσ ωφζλειασ μζρουσ ι του ςυνόλου αυτισ τθσ
αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ.
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ
προςωρινζσ διαφορζσ.
Οι φορολογικζσ ηθμιζσ που μποροφν να μεταφερκοφν ςε επόμενεσ περιόδουσ αναγνωρίηονται ωσ
αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ.
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με τουσ φορολογικοφσ
ςυντελεςτζσ που αναμζνονται να εφαρμοςτοφν ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα τακτοποιθκεί θ
απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ και τουσ
φορολογικοφσ νόμουσ που ζχουν τεκεί ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.
Οι αλλαγζσ ςτισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται ςαν
ςτοιχείο του φόρου ειςοδιματοσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ, εκτόσ από αυτζσ που
προκφπτουν από ςυγκεκριμζνεσ μεταβολζσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ ι υποχρεϊςεων που
αναγνωρίηονται κατευκείαν ςτα ίδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ και ζχουν ωσ αποτζλεςμα θ αλλαγι
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ςτισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ να μεταφζρεται απ’ ευκείασ ςτθν
κακαρι κζςθ τθσ εταιρείασ.
3.8

Λοιπζσ προβλζψεισ

Οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν μία παροφςα δζςμευςθ είναι πικανό ότι κα οδθγιςει ςε εκροι
οικονομικϊν πόρων για τθν εταιρεία και αυτι μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Ο χρόνοσ
πραγματοποίθςθσ ι το ποςό τθσ εκροισ μπορεί να είναι αβζβαια. Μία παροφςα δζςμευςθ
προκφπτει από τθν παρουςία μίασ νομικισ ι τεκμαιρόμενθσ υποχρζωςθσ που ζχει προκφψει από
γεγονότα του παρελκόντοσ.
Κάκε ςχθματιςμζνθ πρόβλεψθ χρθςιμοποιείται μόνο για τα ζξοδα για τα οποία είχε αρχικϊσ
ςχθματιςτεί. Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ και προςαρμόηονται
προκειμζνου να απεικονίηουν τθν τρζχουςα καλφτερθ εκτίμθςθ.
Αν οι λόγοι για τουσ οποίουσ ζχει ςχθματιςτεί μια πρόβλεψθ εξαλειφκοφν, θ πρόβλεψθ
αναςτρζφεται.
3.9
Οι

Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
ενδεχόμενεσ

υποχρεϊςεισ

δεν

αναγνωρίηονται

ςτισ

οικονομικζσ

καταςτάςεισ

αλλά

γνωςτοποιοφνται, εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροϊν πόρων οι οποίοι ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ
είναι ελάχιςτθ.
3.10

Ενδεχόμενα περιουςιακά ςτοιχεία

Ειςροζσ από οικονομικά οφζλθ για τθν εταιρεία που δεν πλθροφν ακόμθ τα κριτιρια ενόσ
περιουςιακοφ ςτοιχείου κεωροφνται ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και γνωςτοποιοφνται ςτισ ςθμειϊςεισ
των οικονομικϊν καταςτάςεων, εφόςον θ ζλευςι τουσ κεωρείται πικανι.
3.11

Μιςκϊςεισ

Θ εκτίμθςθ για το εάν μία ςυμφωνία περιζχει ςτοιχείο μίςκωςθσ και θ κατάταξθ τθσ ωσ
χρθματοδοτικι ι ωσ λειτουργικι, πραγματοποιείται κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυμφωνίασ, λαμβάνοντασ
υπ όψιν όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν.
3.12

Αναγνϊριςθ εςόδων

Τα ζςοδα από τθν πϊλθςθ εμπορευμάτων αναγνωρίηονται ςτο βακμό που είναι πικανό ότι τα
οικονομικά οφζλθ κα ειςρεφςουν ςτθν εταιρεία και τα ςχετικά ποςά μποροφν να μετρθκοφν
αξιόπιςτα. Τα ζςοδα είναι κακαρά από τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, τισ εκπτϊςεισ και τισ
επιςτροφζσ.
Τα ζςοδα μεταξφ εταιρειϊν του ομίλου που ενοποιοφνται με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ,
απαλείφονται πλιρωσ.
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4

Ενςϊματα πάγια

Θ λογιςτικι αξία των παγίων που εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό αναλφεται ωσ εξισ:
Ποςά ςε € '

Μθχανιματα

Ζπιπλα και
λοιπόσ
εξοπλιςμόσ
40.000
30.176

Μεταφορικά
μζςα

Σφνολο

Κόςτοσ Κτιςθσ τθν 1/1/2009

295.242

μείον: Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ

(63.390)

(10.259)

(396)

(74.045)

Κακαρι λογιςτικι αξία τθν 1/1/2009

231.852

29.741

29.780

291.373

0

64.967

0

64.967

(20.879)

(8.006)

(2.904)

(31.789)

Ρροςκικεσ
Αποςβζςεισ χριςθσ

365.418

Κόςτοσ κτιςθσ τθν 31/12/2009

295.242

104.967

30.176

430.385

μείον: Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ

(84.269)

(18.265)

(3.300)

(105.834)

Κακαρι λογιςτικι αξία τθν 31/12/2009

210.973

86.702

26.876

324.551

0

0

5.450

5.450

Ρροςκικεσ
Ρωλιςεισ
Αποςβζςεισ χριςθσ
Αποςβζςεισ πωλθκζντων
Κόςτοσ κτιςθσ τθν 31/12/2010
μείον: Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ
Κακαρι λογιςτικι αξία τθν 31/12/2010

0

(104.967)

0

(104.967)

(21.005)

(8.931)

(3.249)

(33.185)

0

27.195

0

27.195

295.242

0

35.626

330.868

(105.274)

(1)

(6.549)

(111.824)

189.968

(1)

29.077

219.044
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Οι αποςβζςεισ των ενςϊματων παγίων αναγνωρίςτθκαν ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ (ςθμ. 17).
Θ εταιρεία δεν ζχει ςυμβατικι δζςμευςθ για τθν απόκτθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων.

5

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία

Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνουν τισ εξισ κατθγορίεσ του ΔΛΡ 39:
Ποςά ςε € '

ςθμ.

Δάνεια και απαιτιςεισ

5.1

Σφνολο

5.1

31/12/2010

31/12/2009

465.916

883.198

465.916

883.198

Δάνεια και απαιτιςεισ

Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα παρακάτω χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία:
Ποςά ςε € '

ςθμ.

Μακροπρόκεςμα χρθματοοικονομικά
περιουςιακά ςτοιχεία

5.1.1

650

650

5.1.2

7.166

6.064

5.1.3

458.100

876.484

465.916

883.198

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ
εμπορικζσ απαιτιςεισ
Σφνολο

5.1.1

31/12/2010

31/12/2009

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

Ρεριλαμβάνουν κυρίωσ εγγυιςεισ ενοικίων. Επειδι το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ δεν είναι
ςθμαντικό για τθν εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ δεν ζχει γίνει
προςαρμογι ςτθν αξία των εγγυιςεων αυτϊν με βάςθ το πραγματικό επιτόκιο.

Ποςά ςε € '

5.1.2

31/12/2010

31/12/2009

Δοςμζνεσ Εγγυιςεισ

650

650

Σφνολο

650

650

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

Τα Ταμειακά διακζςιμα ιςοδφναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Ποςά ςε € '

31/12/2010

31/12/2009

Διακζςιμα ςτο ταμείο

2.851

3.934

Διακζςιμα ςτισ τράπεηεσ

4.315

2.130

Σφνολο ταμειακϊν διακεςίμων & ιςοδφναμων

7.166

6.064

Δεν υπάρχουν δεςμεφςεισ επί των ταμειακϊν διακεςίμων τθσ εταιρείασ.
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5.1.3

Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ

Το κονδφλι του ιςολογιςμοφ αναλφεται ωσ εξισ:
Ποςά ςε € '

31/12/2010

31/12/2009

Ρελάτεσ εςωτερικοφ

409.099

768.330

Ρελάτεσ εξωτερικοφ

0

2.326

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ

59.660

134.952

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ ςε κακυςτζρθςθ

18.465

0

Σφνολο απαιτιςεων

487.224

905.608

Μείον: Ρρόβλεψθ υποτίμθςθσ

(29.124)

(29.124)

Σφνολο κακαρϊν απαιτιςεων

458.100

876.484

Το ςφνολο των ανωτζρω απαιτιςεων είναι βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ και θ λογιςτικι αξία των
απαιτιςεων αυτϊν προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ.
Για το ςφνολο των απαιτιςεων τθσ εταιρείασ ζχει πραγματοποιθκεί εκτίμθςθ των ενδείξεων για
τυχόν απομείωςθ τουσ και ζχει πραγματοποιθκεί αντίςτοιχθ πρόβλεψθ όπωσ απεικονίηεται ςτον
επόμενο πίνακα:
Θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ τθσ πρόβλεψθσ είναι θ εξισ:
Ποςά ςε € '

31/12/2010

Υπόλοιπο ζναρξθσ περιόδου

31/12/2009

29.124

16.637

Χρθςιμοποίθςθ πρόβλεψθσ

0

0

Νζα πρόβλεψθ

0

12.487

29.124

29.124

Υπόλοιπο τζλουσ περιόδου

Εκτόσ των απαιτιςεων που ζχουν απομειωκεί, δεν υπάρχουν άλλεσ λθξιπρόκεςμεσ εμπορικζσ
απαιτιςεισ.

6

Αποκζματα

Τα αποκζματα που εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό αναλφονται ωσ εξισ:
Ποςά ςε € '

31/12/2010

31/12/2009

Εμπορεφματα και υλικά ςυςκευαςίασ

16.979

16.431

Συνολικι κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία

16.979

16.431

Το κόςτοσ των αποκεμάτων που αναγνωρίςτθκε ωσ ζξοδο κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ
περιλαμβάνεται ςτα αποτελζςματα (ςθμ. 17).
Θ εταιρεία δεν ζχει ενεχυριαςμζνα αποκζματα.
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7

Λοιπζσ απαιτιςεισ

Το κονδφλι αναλφεται ωσ εξισ:
Ποςά ςε € '

31/12/2010

Ραραγγελίεσ αποκεμάτων
Απαιτιςεισ από φόρουσ
Λοιποί χρεϊςτεσ
Λογαριαςμοί προσ απόδοςθ και προκαταβολζσ
Ρροκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ
Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί
Σφνολο λοιπϊν απαιτιςεων

8

31/12/2009
0

1

36.623

105.150

0

2

1.444

5.034

2.186.364

513.969

2.703

0

2.227.134

624.156

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ

Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνουν:

Ποςά ςε € '
Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αποτιμϊμενεσ
βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου

ςθμ. 31/12/2010
8.1

Σφνολο

8.1

31/12/2009

1.163.480

42.168

1.163.480

42.168

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αποτιμϊμενεσ βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ
επιτοκίου

Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται:
Ποςά ςε € '
Υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ και ςυναφείσ
υποχρεϊςεισ
Σφνολο

8.1.1

ςθμ. 31/12/2010
8.1.1

31/12/2009

1.163.480

42.168

1.163.480

42.168

Ρρομθκευτζσ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ

Στουσ «Ρρομθκευτζσ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ» περιλαμβάνονται τα εξισ:
Ποςά ςε € '
Ρρομθκευτζσ εςωτερικοφ
Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ (μεταχρονολογθμζνεσ)
Σφνολο υποχρεϊςεων

31/12/2010

31/12/2009

1.161.671

20.078

1.809

22.090

1.163.480

42.168

Οι παραπάνω υποχρεϊςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ και οι λογιςτικζσ αξίεσ τουσ αποτελοφν μία λογικι
προςζγγιςθ των εφλογων αξιϊν τουσ.

9

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ αποτελείται από 450.000 κοινζσ, πλιρωσ εξοφλθμζνεσ μετοχζσ,
ονομαςτικισ αξίασ € 3,00. Πλεσ οι μετοχζσ παρζχουν τα ίδια δικαιϊματα ςτθν λιψθ μεριςμάτων και
ςτθν αποπλθρωμι κεφαλαίου και αντιπροςωπεφουν μία ψιφο ςτθν Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων
τθσ εταιρείασ.
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10 Αποκεματικά κεφάλαια
Θ μεταβολι των αποκεματικϊν τθσ εταιρείασ παρατίκεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Ποςά ςε € '
Υπόλοιπο τθν 1/1/2009

Τακτικό
αποκεματικο
10.872

Σφνολο
10.872

Σχθματιςμόσ αποκεματικϊν

17.081

17.081

Υπόλοιπο τθν 31/12/2009

27.953

27.953

0

0

27.953

27.953

Σχθματιςμόσ αποκεματικϊν
Υπόλοιπο τθν 31/12/2010

Τα αποκεματικά περιλαμβάνουν:
 Τακτικό Αποκεματικό
Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι εμπορικι νομοκεςία, οι εταιρείεσ υποχρεοφνται, από τα κζρδθ τθσ
χριςθσ, να ςχθματίςουν το 5% ςαν τακτικό αποκεματικό μζχρισ ότου αυτό φτάςει το ζνα τρίτο του
καταβλθμζνου μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου. Κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ τθσ εταιρείασ απαγορεφεται θ
διανομι του τακτικοφ αποκεματικοφ.

11 Αποτελζςματα εισ νζο
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προτείνει ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθν μθ διανομι
μερίςματοσ για τθν χριςθ 2010.

12 Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
Θ εταιρεία αναγνωρίηει ωσ υποχρζωςθ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, τθν
παροφςα αξία τθσ νομικισ δζςμευςθσ που ζχει αναλάβει για τθν καταβολι εφάπαξ αποηθμίωςθσ
ςτο προςωπικό που αποχωρεί λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Θ ςχετικι υποχρζωςθ υπολογίςτθκε κατόπιν
αναλογιςτικισ μελζτθσ που ζγινε από ανεξάρτθτο αναλογιςτι.
Θ εταιρεία δεν ζχει ενεργοποιιςει, επίςθμα ι ανεπίςθμα, κανζνα ειδικό πρόγραμμα παροχϊν προσ
τουσ εργαηόμενουσ, το οποίο να δεςμεφεται για παροχζσ ςε περιπτϊςεισ αποχωριςεων
εργαηόμενων. Το μόνο πρόγραμμα που βρίςκεται εν ιςχφ είναι θ ςυμβατικι υποχρζωςθ με βάςθ τθν
ιςχφουςα νομοκεςία Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχι εφάπαξ ποςοφ ςε περίπτωςθ
ςυνταξιοδότθςθσ του προςωπικοφ.
Θ κακαρι υποχρζωςθ που ζχει αναγνωριςτεί ςτον ιςολογιςμό αναλφεται ωσ εξισ:
Ποςά ςε € '
Ραροφςα αξία μθ χρθματοδοτουμζνων
υποχρεϊςεων
Μθ καταχωρθκζντα αναλογιςτικά κζρδθ / (ηθμίεσ)
Κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό

31/12/2010

31/12/2009

6.368

6.368

2.549

2.549

8.917

8.917

Οι κφριεσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αναλογιςτικι μελζτθ είναι οι εξισ:
 Οικονομικζσ παραδοχζσ
Οικονομικζσ Ραραδοχζσ
Μακροχρόνια αφξθςθ πλθκωριςμοφ

2,5%

Μελλοντικζσ αυξιςεισ μιςκϊν

4,0%

Ρροεξοφλθτικό επιτόκιο

4,84%

 Δθμογραφικζσ παραδοχζσ:
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- Θνθςιμότθτα: Ζχει χρθςιμοποιθκεί ο ελβετικόσ πίνακασ κνθςιμότθτασ EVK2000 για άνδρεσ
και γυναίκεσ
- Νοςθρότθτα: Ζχει χρθςιμοποιθκεί ο αντίςτοιχοσ ελβετικόσ πίνακασ EVK2000 για άνδρεσ και
γυναίκεσ με αντίςτοιχθ μείωςθ των ποςοςτϊν νοςθρότθτασ 50%.
- Θλικίεσ κανονικισ αποχϊρθςθσ: Ζχουν χρθςιμοποιθκεί οι όροι αποχϊρθςθσ του Ταμείου
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ που ανικει ο κάκε εργαηόμενοσ, όπωσ αυτοί ζχουν διαμορφωκεί με
τισ πρόςφατεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ.
- Κινθτικότθτα προςωπικοφ: Σαν άλλα αίτια αποχϊρθςθσ ζχουν λθφκεί υπόψθ θ καταγγελία
ςυμβάςεωσ και θ αποχϊρθςθ χωρίσ δικαίωμα παροχισ του Ν. 2112/20 (όπωσ θ οικιοκελισ
αποχϊρθςθ, θ λιξθ ςφμβαςθσ, κ.λ.π), τα οποία κεωρικθκαν ότι εξαρτϊνται από τθν
προχπθρεςία του κάκε εργαηόμενου. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εμπειρία του ομίλου,
εκτιμικθκε ποςοςτό οικιοκελοφσ αποχϊρθςθσ για όλεσ τισ εταιρίεσ του ομίλου 0%, εκτόσ
τθν μθτρικι για τθν οποία εκτιμικθκαν τα παρακάτω ποςοςτά βάςει των ετϊν
προχπθρεςίασ των εργαηομζνων:
Ροςοςτό
αποχϊρθςθσ
16%

Ζτθ προχπθρεςίασ
ζωσ 6 ζτθ
από 6-10 ζτθ

3%

ςτθ ςυνζχεια

0%

13 Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
Θ αναβαλλόμενθ φορολογία που προκφπτει από τισ προςωρινζσ διαφορζσ και τισ αναγνωριςμζνεσ
φορολογικζσ ηθμιζσ ςτον ιςολογιςμό τθσ εταιρείασ, αναλφεται ωσ ακολοφκωσ:
Ποςά ςε € '

31/12/2010

31/12/2010

31/12/2009

1.163

0

3.067

0

Ζςοδο /
(Ζξοδο)
(1.904)

0

(603)

0

(4.229)

3.626

(448)

1.783

0

1.783

0

0

0

0

0

3.378

(45.761)

4.850

(4.229)

5.100

(52.256)

(4.229)

4.229

-

-

621

0

Απαιτιςεισ
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία

31/12/2009

Υποχρεϊςεισ

Ενςϊματα Ράγια
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου
από τθν υπθρεςία
Αναγνϊριςθ φορολογικισ ηθμιάσ

3.378

0

Σφνολο

6.324

(603)

Συμψθφιςμόσ

(603)

603

Aναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ/
(υποχρζωςθ)

5.721

0

Απαιτιςεισ

Υποχρεϊςεισ

Ζςοδο /
(Ζξοδο)
(6.047)
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14 Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
Στο κονδφλι περιλαμβάνονται οι τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ βάςει των
φορολογθτζων κερδϊν.
Ποςά ςε € '
Φόροσ ειςοδιματοσ φορολογθτζων κερδϊν

31/12/2010

31/12/2009

0

45.760

Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου

41.618

0

Σφνολο

41.618

45.760

15 Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Οι λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνουν:
Ποςά ςε € '
Ρροκαταβολζσ πελατϊν

31/12/2010

31/12/2009

108.117

2.771

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί

9.309

8.745

Λοιποί φόροι (πλιν φόρου ειςοδιματοσ)

5.048

3.031

Δεδουλευμζνα ζξοδα

2.170

0

124.644

14.547

Σφνολο υποχρεϊςεων

16 Κφκλοσ εργαςιϊν
Ο κφκλοσ εργαςιϊν περιλαμβάνει:
Ποςά ςε € '

31/12/2010

31/12/2009

Ζςοδα από πωλιςεισ εμπορευμάτων

1.242.382

1.979.371

Ζςοδα από πωλιςεισ προϊόντων

1.280.021

1.154.177

Σφνολο

2.522.403

3.133.548

26

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 2010

17 Ανάλυςθ εξόδων κατ’ είδοσ
Στα ζξοδα των λειτουργιϊν τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων τθσ εταιρείασ περιλαμβάνονται:
31/12/2010
Ζξοδα
λειτουργίασ
διακζςεωσ

Κόςτοσ
πωλιςεων

Ποςά ςε € '
Κόςτοσ αποκεμάτων αναγνωριςμζνο ωσ ζξοδο

Ζξοδα
διοικθτικισ
λειτουργίασ

Σφνολο

1.987.591

0

0

1.987.591

Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων

0

8.931

24.254

33.185

Αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ

0

133.041

60.482

193.523

Αμοιβζσ & ζξοδα τρίτων

0

1

34.524

34.525

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων

0

14.413

147.600

162.013

Επιςκεφεσ και ςυντθριςεισ παγίων

0

7.925

1.017

8.942

Αςφάλιςτρα

0

2.134

0

2.134

Ραροχζσ τρίτων

0

(1)

84.446

84.445

Φόροι-Τζλθ

0

0

4.755

4.755

Διάφορα ζξοδα

0

38.876

13.648

52.524

Ζξοδα διαφιμιςθσ
Σφνολο

0

7.960

1.200

9.160

1.987.591

213.280

371.926

2.572.797

31/12/2009
Ζξοδα
λειτουργίασ
διακζςεωσ

Κόςτοσ
πωλιςεων

Ποςά ςε € '
Κόςτοσ αποκεμάτων αναγνωριςμζνο ωσ ζξοδο

Ζξοδα
διοικθτικισ
λειτουργίασ

Σφνολο

2.572.939

0

0

2.572.939

Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων

0

0

31.952

31.952

Αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ

0

108.655

30.123

138.778

Αμοιβζσ & ζξοδα τρίτων

0

(1)

33.091

33.090

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων

0

13.116

10.957

24.073

Επιςκεφεσ και ςυντθριςεισ παγίων

0

5.232

1.830

7.062

Αςφάλιςτρα

0

3.107

0

3.107

Ραροχζσ τρίτων

0

1.633

85.205

86.838

Φόροι-Τζλθ

0

826

1.743

2.569

Διάφορα ζξοδα

0

30.757

13.467

44.224

Ζξοδα διαφιμιςθσ

0

8.553

4.884

13.437

2.572.939

171.878

213.252

2.958.069

Σφνολο

Οι αμοιβζσ προςωπικοφ που περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων αναλφονται ωσ εξισ:
Ποςά ςε € '
Μιςκοί, θμερομίςκια & επιδόματα
Ζξοδα κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Λοιπζσ παροχζσ ςε εργαηομζνουσ
Σφνολο

31/12/2010

31/12/2009

149.496

107.038

43.746

31.724

281

16

193.523

138.778
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Ο αρικμόσ προςωπικοφ για τισ δφο παρουςιαηόμενεσ περιόδουσ είναι ο εξισ:
31/12/2010

31/12/2009

Ρροςωπικό

8

12

Σφνολο

8

12

18 Άλλα ζςοδα και ζξοδα εκμετάλλευςθσ
Τα άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ περιλαμβάνουν:
Ποςά ςε € '
Αποηθμιϊςεισ από αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ
Λοιπζσ επιδοτιςεισ - επιχορθγιςεισ
Λοιπά ζςοδα
Σφνολο

31/12/2010

31/12/2009

0

3.629

12.298

2.453

152

(152)

12.450

5.930

Τα άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ περιλαμβάνουν:
Ποςά ςε € '
Ηθμίεσ από πϊλθςθ ενςϊματων παγίων
Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ
Λοιπά ζξοδα
Σφνολο

31/12/2010

31/12/2009

13.661

0

0

14.203

126

0

13.787

14.203

Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα
Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα περιλαμβάνουν:
Ποςά ςε € '

31/12/2010

31/12/2009

Ζξοδα τόκων τραπεηικϊν δανείων

21

8

Λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα

102

51

Σφνολο

123

59
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19 Φόροι ειςοδιματοσ
Ο φόροσ που αναγνωρίςκθκε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ διαμορφϊκθκε ωσ εξισ:
Ποςά ςε € '

31/12/2010

31/12/2009

Τρζχων Φόροσ
Φόροσ περιόδου

0

(45.760)

Διαφορζσ Φορολογικοφ Ελζγχου

(54.285)

(12.273)

Σφνολο τρζχων φόρου

(54.285)

(58.033)

59.384

6.333

0

(555)

(54.284)

(12.272)

5.100

(6.494)

(49.185)

(64.527)

24,00%

25,00%

(51.854)

167.147

12.445

(41.787)

(1.122)

350

(4.078)

(4.012)

Αναβαλλόμενοσ Φόροσ
αναβαλλόμενοσ φόροσ από προςωρινζσ διαφορζσ
αναβαλλόμενοσ φόροσ από χρθςιμοποίθςθ
φορολογικισ ηθμιάσ
αναβαλλόμενοσ φόροσ από αναγνώριςθ
φορολογικισ ηθμιάσ
Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου
Σφνολο φόρων
Εφαρμοςτζοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ
Κζρδθ προ φόρων
Φόροσ ειςοδιματοσ βάςει εφαρμοςτζου
φορολογικοφ ςυντελεςτι (1)
Ροςά φόρου που αναλογοφν ςε
υπολογιςμό αναβαλλόμενθσ φορολογίασ με
μικρότερο ςυντελεςτι
δαπάνεσ που δεν αναγνωρίηονται για ζκπτωςθ
διαφορά φορολογικών κερδών προσ διάκεςθ

0

(6.442)

(2.146)

(364)

Διαφορζσ Φορολογικοφ Ελζγχου

(54.284)

(12.272)

Σφνολο (2)

(61.630)

(22.740)

Σφνολο (1+2)

(49.185)

(64.527)

Αλλαγι φορολογικοφ ςυντελεςτι

20 Ρροςαρμογζσ ςτα αποτελζςματα για τισ ταμειακζσ ροζσ
Οι προςαρμογζσ ςτα αποτελζςματα προκειμζνου να προςδιοριςτοφν οι κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από
τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ, πριν τθν μεταβολι των λογαριαςμϊν του κεφαλαίου
κίνθςθσ είναι οι εξισ:
Ποςά ςε € '

ςθμ.

1/1/31/12/2010

1/1/31/12/2009

Προςαρμογζσ ςτα Κζρδθ για:
Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων

4

33.185

31.952

(Κζρδθ) / ηθμιζσ από πϊλθςθ ενςϊματων παγίων

-

13.661

0

123

59

46.969

32.011

Ζξοδα τόκων
Σφνολο προςαρμογϊν ςτα κζρδθ

18
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21 Ρολιτικζσ και διαδικαςίεσ διαχείριςθσ κεφαλαίου
Θ εταιρεία διαχειρίηεται τα κεφάλαιά τθσ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίςει τθν ομαλι λειτουργία τθσ,
εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα μια ικανοποιθτικι απόδοςθ τουσ μετόχουσ, μζςα από τθν
βελτιςτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ ξζνων και ιδίων κεφαλαίων.
Το διοικθτικό ςυμβοφλιο εξετάηει ςε τακτά διαςτιματα ςτθν κεφαλαιακι διάρκρωςθ τθσ εταιρείασ
και λαμβάνει υπ’ όψιν το κόςτοσ του κεφαλαίου και του ςυνδεδεμζνουσ με αυτό κινδφνουσ για να
κακορίςει τθν μετζπειτα ςτρατθγικι που κα ακολουκιςει.
Ποςά ςε € '

31/12/2010

Κδια κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ τθσ
μθτρικισ

21.1

1.596.135

31/12/2009
1.737.566

Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ

Θ εταιρεία δεν αντιμετωπίηει ςθμαντικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ. Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ
προζρχονται κυρίωσ από μια μεγάλθ, ευρεία πελατειακι βάςθ. Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ
των πελατϊν παρακολουκείται διαρκϊσ από τθν εταιρεία.
Ππου κρίνεται κατάλλθλο, ηθτείται επιπλζον αςφαλιςτικι κάλυψθ ωσ εγγφθςθ τθσ πίςτωςθσ. Ειδικι
μθχανογραφικι εφαρμογι ελζγχει το μζγεκοσ τθσ παροχισ των πιςτϊςεων κακϊσ και τα πιςτωτικά
όρια των λογαριαςμϊν. Για ειδικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ γίνονται προβλζψεισ για πικανζσ ηθμίεσ
απομείωςθσ. Στο τζλοσ του ζτουσ, θ διοίκθςθ κεϊρθςε ότι δεν υπάρχει κανζνασ ουςιαςτικόσ
πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που να μθν καλφπτεται ιδθ από κάποια αςφαλιςτικι κάλυψθ ωσ εγγφθςθ τθσ
πίςτωςθσ ι από πρόβλεψθ επιςφαλοφσ απαιτιςεωσ.

21.2

Κίνδυνοσ ευςτότθτασ

Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ
ρευςτϊν διακεςίμων και εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων.
Θ εταιρεία διαχειρίηεται τουσ κινδφνουσ που μπορεί να δθμιουργθκοφν από ζλλειψθ επαρκοφσ
ρευςτότθτασ φροντίηοντασ να υπάρχουν πάντα εξαςφαλιςμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ χριςθ.
Οι υπάρχουςεσ διακζςιμεσ αχρθςιμοποίθτεσ εγκεκριμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ τθν εταιρεία,
είναι επαρκείσ ϊςτε να αντιμετωπιςτεί οποιαδιποτε πικανι ζλλειψθ ταμιακϊν διακεςίμων.
O παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ
εταιρείασ, που εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό, ςε προεξοφλθμζνεσ τιμζσ, με βάςθ τισ πλθρωμζσ που
απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμφωνίεσ με τουσ προμθκευτζσ.
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Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθν 31/12/2010
Ρροςαρμογι
6 μινεσ 1 ζτοσ ζωσ Άνω των 5
ςτθν εφλογθ
ζωσ 1 ζτοσ
5 ζτθ
ετϊν
αξία
969.567
193.913
0
0
0

μζχρι 6
μινεσ

Ποςά ςε € '
Ρρομθκευτζσ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ

969.567
Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθν
Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθν 31/12/2009

193.913

0

0

0

Ρροςαρμογι
6 μινεσ 1 ζτοσ ζωσ Άνω των 5
ςτθν εφλογθ
ζωσ 1 ζτοσ
5 ζτθ
ετϊν
αξία
37.951
4.217
0
0
0

μζχρι 6
μινεσ

Ποςά ςε € '
Ρρομθκευτζσ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ

37.951

4.217

0

0

0

Σφνολο
1.163.480
1.163.480

Σφνολο
42.168
42.168

22 Συναλλαγζσ και υπόλοιπα ςυνδεόμενων μερϊν
22.1

Συναλλαγζσ με ςυνδεόμενα μζρθ

Οι ςυναλλαγζσ με ςυνδεόμενα μζρθ αναλφονται παρακάτω:
Ρωλιςεισ

31/12/2010

31/12/2009

Μθτρικι

1.703

0

Σφνολο

1.703

0

Αγορζσ

31/12/2010

31/12/2009

Μθτρικι

2.044.835

376.522

Σφνολο

2.044.835

376.522

Οι ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεόμενα μζρθ γίνονται με τουσ ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ
δραςτθριοποίθςθσ των εταιρειϊν του ομίλου.
22.2

Απαιτιςεισ/ Υποχρεϊςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν

Τα υπόλοιπα με ςυνδεόμενα μζρθ αναλφονται ςτον επόμενο πίνακα:
Απαιτιςεισ
Μθτρικι

31/12/2010
939.390

393.832

0

333.330

939.390

727.162

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ
Σφνολο
Υποχρεϊςεισ

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Μθτρικι

107.532

0

Σφνολο

107.532

0

Δεν υπάρχουν επιςφαλείσ απαιτιςεισ από ςυνδεόμενα μζρθ ι απαιτιςεισ που να ζχουν υποςτεί
απομείωςθ.

23 Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
23.1

Επίδικεσ υποκζςεισ

Δεν υπάρχουν επίδικεσ υποκζςεισ που να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ
τθσ εταιρείασ.
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23.2

Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ

Οι ανζλεγκτεσ χριςεισ τθσ εταιρείασ αφοροφν τθ χριςθ 2010.

24 Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ
Δεν υπάρχει καμία απαίτθςθ ζναντι τρίτου.

25 Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ
Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενζςτερα τθσ θμερομθνίασ του ιςολογιςμοφ που ενδζχεται να ζχουν
ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τθσ εταιρείασ.

Αίγιο, 18 Απριλίου 2011
Θ ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Βαςιλικι Κ. Καλλιμάνθ
Α.Δ.Τ ΑZ 713736
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Θ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ

Μαρία Θ. Καλλιμάνθ
Α.Δ.Τ ΑΒ- 626779

Κωνςταντίνα Γ. Καλλιμάνθ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-626742

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ

Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΘΙΟΥ

Νικόλαοσ Δ. Αρβανίτθσ
Α.Δ.Τ ΑΒ- 516793

Αντϊνιοσ Σ. Ραπαχριςτόπουλοσ
Α.Δ.Τ ΑΗ -201540
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