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1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» που αποτελούνται από την κατάσταση
οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010 τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 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 των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
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, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα , 24 Μαρτίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Αναστάσιος Φ. Δάλλας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27021
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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2. Δηλώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»:
1. ΧΑΪΜ Μ. ΝΑΧΜΙΑΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ, Αντιπρόεδρος και
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ , Μέλος
υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
• οι ετήσιες ατομικές οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ. για τη χρήση 01/01/2010 –
31/12/2010,

οι

οποίες

καταρτίσθηκαν

σύμφωνα

με

τα

ισχύοντα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας
• η συνημμένη Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένης της
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Χαλάνδρι, 22 Μαρτίου 2011
Οι βεβαιούντες,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΑΪΜ Μ. ΝΑΧΜΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ
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3.
3.1

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση οικονομικής θέσης

ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
(Ποσά σε Ευρώ)
Εταιρίας
Σημεί
ωση

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31.12.2010

31.12.2009

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

5.1

6.633.358

7.005.709

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

5.2

4.187

10.270

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

5.3

20.847

24.648

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

5.13

293.791

50.508

6.952.182

7.091.135

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

5.4

4.237.580

4.200.093

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

5.5

9.115.159

11.863.497

Λοιπές απαιτήσεις

5.6

505.765

496.486

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα

5.7

919.563

770.247

Σύνολο Ενεργητικού

14.778.067

17.330.323

21.730.249

24.421.458

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο

5.8

4.200.000

4.200.000

Αποθεματικά κεφάλαια

5.9

1.662.360

1.662.360

Αποτελέσματα εις νέον

5.10

2.662.279

3.723.039

8.524.638

9.585.399

Σύνολο καθαρής θέσης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

5.11

5.208.040

10.291.840

Δάνεια και υποχρεώσεις από χρηματ/κή μίσθωση

5.11

0

51.776

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων

5.12

663.442

783.707

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους

5.14

80.802

81.676

5.952.284

11.209.000

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

5.11

21.640

2.949

Δάνεια τραπεζών και υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

5.11

62.779

246.492

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

5.11

5.000.000

0

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

5.15

1.298.892

2.187.111

Λοιπές υποχρεώσεις

5.15

675.023

842.107

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις

5.15

194.993

348.401

7.253.327

3.627.060

21.730.249

24.421.458

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων.
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3.2

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος

ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

Εταιρίας
Σημείωση

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

Κύκλος εργασιών

5.16

12.815.645

16.639.155

Κόστος πωλήσεων

5.17

-11.722.487

-14.698.795

1.093.158

1.940.361

Μικτά κέρδη/(ζημίες)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

5.19

-650.641

-818.020

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

5.20

-950.171

-965.291

Λοιπά έσοδα -έξοδα (Καθαρά)

5.18 & 5.21

-346.664

261.017

-854.319

418.066

-520.449

-493.221

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων , χρημ/κων και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

5.22

Άλλα επενδυτικά αποτελέσματα

5.23

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων

25
-1.374.768

-75.129

253.875

-109.424

-1.120.893

-184.553

0

0

-1.120.893

-184.553

86.200

-275.322

Αναβαλλόμενη φορολογία κατ. Διευρ εισοδ

-26.067

63.324

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

60.133

-211.998

-1.060.760

-396.551

Μείον: φόροι

5.24

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από
διακοπείσες δραστηριότητες (β)
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από
συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες (α)+(β)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap)

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από
φόρους
Βασικά Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή (σε
ΕΥΡΩ)

5.25

-2,6688

-0,4394

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ΕΥΡΩ)

5.26

0,0000

0,0000

438.183

569.338

-416.136

987.404

Αποσβέσεις
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA)

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων.
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3.3

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά σε ευρώ

Υπόλοιπα 01.01.2009
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2009
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Υπόλοιπα 31.12.2009

Υπόλοιπα 01.01.2010
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2010
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Υπόλοιπα 31.12.2010

Εταιρεία
Μετοχικό
Αποτελέσματα εις
Λοιπά αποθεματικά
κεφάλαιο
νέον
4.200.000
1.662.360
4.245.590

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
10.107.950
0
-126.000
-126.000
-396.551
9.585.399
0,000

0

0

4.200.000
0,000

1.662.360
0,000

-126.000
-126.000
-396.551
3.723.039
0,000

4.200.000

1.662.360

3.723.039

9.585.399

0

0

4.200.000
0

1.662.360
0

0
-1.060.760
2.662.279
0

0
-1.060.760
8.524.638
0

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων.
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3.4

Κατάσταση ταμειακών Ροών

ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1 - 31/12/2010
1/1 - 31/12/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
-1.374.768
-75.129
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ.
κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργ.
δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

558.448
-120.265
694.083
553.086

697.737
-128.400
102.261
504.876

-37.487
2.044.976
-1.256.052

1.568.703
1.905.522
-762.205

-500.654
0

-445.775
-621.612

561.366

2.745.978

-180.014

-461.829

-180.014

-461.829

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

0

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια

0

4.900

-348

-1.084.797

-235.490

-335.030

0

-126.000

3.801

1.103

-232.037

-1.539.823

149.315

744.326

770.247

25.921

919.563

770.247

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Καταβολή μερισμάτων
Πληρωμές Εγγυήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικ. καταστάσεων.
Τυχόν μικροδιαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ανωτέρω οικ. καταστάσεων και των Αναλυτικών
πινάκων (σημειώσεις) οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις από την απαλοιφή δεκαδικών.
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Δεκέμβριος 2010
Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2010
Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία

Η εταιρία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή και κατασκευή μεταλλικών και θερμομονωτικών
στοιχείων που προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους πετασμάτων και σχετικών με αυτά
προϊόντων καθώς και η εμπορία, εφαρμογή, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.
Η εταιρία έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα στη διεύθυνση Βασ. Γεωργίου 30 Χαλάνδρι
Αθήνα T.K 15233 και κεντρικά γραφεία διοίκησης στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 54Ο χλμ της Εθνικής Οδού
Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 32011

4.2

Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταιρία

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας με ημερομηνία 31.12.2010, που καλύπτουν την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχούς
επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern), την αρχή των δεδουλευμένων (accrual basis) και είναι
σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π), όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις Διερμηνείες τους, που
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαική Ένωση.
Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2010, έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές
αρχές της προηγούμενης χρήσεως 2009.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών
λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά
εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου "ΣΙΔΜΑ Α.Ε." η οποία συμμετέχει στο μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 94% , και εδρεύει στο Χαλάνδρι Βασ. Γεωργίου 30.

4.3

Νέα Πρότυπα-Νέες Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων

Νέα πρότυπα,

τροποποιήσεις προτύπων 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 παρακάτω.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ

3 (Αναθεωρημένο)

«Συνενώσεις

Επιχειρήσεων»

και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο)

«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης
περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι
αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση
μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα
αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές

ποσοστών

συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το
λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας
του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η 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. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό
χειρισμό για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς στις
ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά ή
υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»
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. Η Εταιρεία
εφαρμόζει αυτές τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2010.
ΕΔΔΠΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 30 Μαρτίου 2009)
Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία αυτή
δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
ΕΔΔΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με την υιοθέτηση
από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010)
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Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις πωλήσεις
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18
(δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες
αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το
ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση.

Η

διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
ΕΔΔΠΧΑ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό
(σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιουλίου 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 πληρεί τους όρους για
λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 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. Η
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» (σύμφωνα με
την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου
2009)
Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (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. Η
διερμηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύμφωνα με την υιοθέτηση
από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Νοεμβρίου 2009)
Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 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 οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
μόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Η διερμηνεία δεν έχει
εφαρμογή στην εταιρεία.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το
2009 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε
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τον Απρίλιο του 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονομική χρήση. Επίσης,
εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 2.
ΔΠΧΑ 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.
ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα
περιουσιακά στοιχεία του τομέα.
ΔΛΠ 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.
ΔΛΠ 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.
ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως
χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις.

ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η οικονομική
οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή πράκτορας.
ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία πρέπει να
επιμεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας λειτουργικός τομέας όπως
ορίζεται από την παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τομέων).
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ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον αφορά
το λογιστικό χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση
επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις
οικονομικές οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.
ΔΛΠ 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.
ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η ΕΔΔΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίμηση, κατά την ημερομηνία της
απόκτησης, των ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση
επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.
ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό»
Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό,
κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του
ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισμένες
προϋποθέσεις.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2011
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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
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συμβατικών ταμειακών ροών του

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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.. Μόνο όταν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012)
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά
ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, η επιμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η
οικονομική οντότητα αναμένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: μέσω της χρήσης του 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 ΔΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή
εισαγάγει την υπόθεση ότι 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.

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να
γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη
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δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα
μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η
Εταιρεία θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα
πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς
μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας
για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική
οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής
αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων,
συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 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.
ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010)
Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει
συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε
ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για
κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα
να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν
έχει εφαρμογή στην εταιρεία.

16

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Δεκέμβριος 2010
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το
2010 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε
τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται
διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος
που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική
αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας
επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών
και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των
χρηματοοικονομικών μέσων.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
είτε στις σημειώσεις.
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την
αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε
σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με
επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από
την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.
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ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών»

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της
επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών.
4.4

Πληροφόρηση κατά τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας θεωρείται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από
εκείνα άλλων επιχειρηματικών κινδύνων.
Το

αντικείμενο της εταιρίας είναι η βιομηχανική παραγωγή και κατασκευή μεταλλικών και

θερμομονωτικών στοιχείων που προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους πετασμάτων και
σχετικών με αυτά προϊόντων καθώς και η εμπορία, εφαρμογή, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.
Ως γεωγραφικός τομέας θεωρείται μια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση της εταιρίας διευκρινίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των
πωλήσεων πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδος και ένα μικρό μέρος στο εξωτερικό. Έτσι ορίζουμε δύο
γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητος. Παρατίθεται ανάλυση της κατάστασης συνολικού εισοδήματος
καθώς και κονδυλίων της Κατάστασης οικονομικής Θέσης των δύο τομέων.

Ποσά σε ευρώ

Περίοδος από 01.01.2010 έως 31.12.2010
Ελλάδα
Εξωτερικό
Σύνολο

Περίοδος από 01.01.2009 έως 31.12.2009
Ελλάδα
Εξωτερικό
Σύνολο

Κύκλος εργασιών

10.756.629

2.049.751

12.806.380

14.515.037

2.120.815

16.635.852

Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη/(ζημίες)
Λοιπά έσοδα -Λοιπά έξοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων , χρημ/κων και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Άλλα επενδυτικά αποτελέσματα

-9.845.722
918.144
-291.164
-546.474
-798.049

-1.876.765
175.014
-55.501
-104.167
-152.122

-11.722.487
1.093.158
-346.664
-650.641
-950.171

-12.827.794
1.693.373
227.793
-713.895
-842.420

-1.871.001
246.987
33.225
-104.125
-122.871

-14.698.795
1.940.361
261.017
-818.020
-965.291

-717.543

-136.776

-854.319

364.851

53.215

418.066

-437.125
0

-83.324
0

-520.449
0

-430.439
22

-62.782
3

-493.221
25

-1.154.668

-220.100

-1.374.768

-65.566

-9.563

-75.129

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων

Μείον: φόροι
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

213.230

40.645

253.875

-95.496

-13.929

-109.424

-941.438

-179.454

-1.120.893

-161.062

-23.492

-184.553

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα μετά από φόρους
(Α+Β)

50.506

9.627

60.133

-185.013

-26.985

-211.998

-890.933

-169.827

-1.060.760

-346.074

-50.477

-396.551

-2,242

-0,427

-2,669

-0,383

-0,056

-0,439

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-σε ευρώ
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή- σε ευρώ
Αποσβέσεις
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA)
Πάγιο Ενεργητικό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368.030

70.153

438.183

496.867

72.471

569.338

-349.513

-66.623

-416.136

823.357

164.048

987.404

5.839.141

1.113.041

6.952.182

6.188.508

902.626

7.091.135

12.412.105

2.365.962

14.778.067

15.124.357

2.205.966

17.330.323

18.251.246

3.479.004

21.730.249

21.312.865

3.108.593

24.421.458

Καθαρή θέση

7.159.847

1.364.791

8.524.638

8.365.279

1.220.120

9.585.399

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4.999.326

952.958

5.952.284

9.782.213

1.426.787

11.209.000

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Σύνολο Ενεργητικού

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Σύνολο Παθητικού

6.092.073

1.161.255

7.253.327

3.165.374

461.686

3.627.060

18.251.246

3.479.004

21.730.249

21.312.865

3.108.593

24.421.458

4.5 Συναλλαγματικές μετατροπές
Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων: Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας
παρουσιάζονται σε ευρώ.
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Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα της εταιρείας καταχωρούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά
την ημερομηνία της συναλλαγής.
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων, προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο
νόμισμα, καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο
νόμισμα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
4.6 Ενσώματα πάγια
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τυχόν απομείωση, με εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν
απομείωση.
Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των ενσώματων
ακινητοποιήσεων. Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία των ενσώματων
παγίων ή εφόσον κριθεί πιο κατάλληλο, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται
πιθανόν ότι θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη για την εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι το
κόστος του παγίου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται
ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής του.
Χρηματοοικονομικά έξοδα που προκύπτουν από τον δανεισμό των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για
χρηματοδότηση αγοράς ενσώματων ακινητοποιήσεων, κεφαλαιοποιούνται κατά την χρονική περίοδο που
απαιτείται για την προετοιμασία και την ολοκλήρωση του παγίου για μελλοντική χρήση. Λοιπές κατηγορίες
χρηματοοικονομικών εξόδων από δανεισμό αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ως
έξοδα.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται, με την σταθερή μέθοδο, κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωή τους που εκτιμήθηκε από τη Διοίκηση της εταιρίας ως εξής:
- Κτίρια (Γενικής Χρήσεως, Αποθήκες και Βιομηχανοστάσια)

20 - 33

έτη

- Μηχανήματα & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

5 - 20

έτη

- Αυτοκίνητα – Οχήματα

6,5 - 9 έτη

- Μηχανογραφικός εξοπλισμός

4

- Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

έτη

6,5 έτη

Τα γήπεδα-οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής (υπό εκτέλεση) δεν
αποσβένονται. Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται με βάση τη διάρκεια μίσθωσης.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
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Ωφέλιμες ζωές των βιομηχανοστασίων και εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας:
Η διοίκηση της εταιρίας προσδιορίζει τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις των
βιομηχανοστασίων και του εξοπλισμού. Στην παρούσα χρήση η Διοίκηση της εταιρείας λόγω της διαρκούς
μειούμενης παραγωγικής λειτουργίας των μηχανημάτων, επαναπροσδιόρισε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής
του μηχανολογικού εξοπλισμού του ομίλου σε 5-20 έτη.

4.7 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 4 έτη
περίπου.
4.8 Απομείωση αξίας στοιχείων Ενεργητικού
Τα στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων.
Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης.
Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν
η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές
μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα
όταν προκύπτουν.
4.9 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Η αξία κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειμένου
να φθάσουν στην παρούσα κατάσταση και θέση τους, προσδιορίζεται δε βάσει της μεθόδου του ετήσιου
μέσου σταθμικού όρου. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στην αξία κτήσεως των αποθεμάτων. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει
περίπτωση.
4.10 Παράγωγα και Λογιστική αντιστάθμισης
Όλα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικώς αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία
κατά την ημερομηνία διακανονισμού και ακολούθως αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία απεικονίζονται στα περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία είναι θετική και
στις υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία είναι αρνητική. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται από την τιμή που
έχουν σε μια ενεργό αγορά, ή με την χρησιμοποίηση τεχνικών αποτίμησης σε περιπτώσεις που δεν
υπάρχει ενεργός αγορά για τα μέσα αυτά.
H μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της ζημίας εξαρτάται από το εάν ένα παράγωγο έχει
προσδιορισθεί ως αντισταθμιστικό στοιχείο και εάν πρόκειται για αντιστάθμιση από τη φύση του στοιχείου
που αντισταθμίζει.
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Κέρδη ή ζημίες από την μεταβολή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της εύλογης αξίας των παραγώγων που
δεν αναγνωρίζονται σαν μέσα αντιστάθμισης, αναγνωρίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. Η
Εταιρία χρησιμοποιεί την λογιστική της αντιστάθμισης στην περίπτωση όπου κατά την έναρξη της
αντισταθμιστικής συναλλαγής και την επακόλουθη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών
στοιχείων, η Εταιρία μπορεί να προσδιορίζει και να τεκμηριώνει την αντισταθμιστική σχέση μεταξύ του
αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης αναφορικά με την διαχείριση κινδύνου και την
στρατηγική της για την ανάληψη της αντιστάθμισης. Επιπλέον λογιστική της αντιστάθμισης ακολουθείται
μόνο όταν η αντιστάθμιση αναμένεται να είναι άκρως αποτελεσματική και μπορεί να επιμετρηθεί με
αξιοπιστία και σε συνεχή βάση, για όλες τις καλυπτόμενες περιόδους αναφοράς για τις οποίες είχε
προσδιοριστεί, ως προς τον συμψηφισμό των μεταβολών της εύλογης αξίας ή των ταμιακών ροών που
αποδίδονται στον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. Η Εταιρεία διενεργεί αντιστάθμιση ταμειακών ροών
χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
4.11 Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών η Εταιρία προσπαθεί να καλύψει τους κινδύνους που
προκαλούν μεταβολή στις ταμειακές ροές και προέρχονται από ένα στοιχείο του ενεργητικού ή μία
υποχρέωση ή μία μελλοντική συναλλαγή και η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της χρήσης.
Για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως αντισταθμιστικά μέσα σε μια σχέση
αντιστάθμισης ταμειακών ροών απαιτούνται συγκεκριμένοι λογιστικοί χειρισμοί. Για να πληροί τις
προϋποθέσεις για αναγνώριση της λογιστικής αντιστάθμισης, μία αντισταθμιστική σχέση θα πρέπει να
πληρούνται ορισμένα αυστηρές συνθήκες που αφορούν στην τεκμηρίωση, την πιθανότητα εμφάνισης την
αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης και την αξιοπιστία της επιμέτρησης της.
Κατά την τρέχουσα περίοδο η εταιρεία έχει αναγνωρίσει συγκεκριμένα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου
(interest rate swaps) ως αντισταθμιστικά εργαλεία για σχέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου .
Οι μεταβολές στη λογιστική αξία του αποτελεσματικού μέρους του μέσου αντιστάθμισης αναγνωρίζονται
στα ίδια κεφάλαια ενώ το αναποτελεσματικό μέρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης. Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης στις περιόδους που τα αντισταθμιζόμενα στοιχεία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Όταν ένα στοιχείο αντιστάθμισης ταμιακών ροών εκπνεύσει ή πωληθεί διακοπεί ή ασκηθεί χωρίς να
αντικατασταθεί ή όταν ένα αντισταθμιζόμενο στοιχείο δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια για τη λογιστική
αντιστάθμισης κάθε σωρευτικό κέρδος ή ζημία που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια εκείνη τη στιγμή παραμένει
στα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται όταν η προσδοκώμενη συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Εάν η
σχετιζόμενη συναλλαγή δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ποσό μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
4.12 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην ονομαστική τους αξία (αξία τιμολογίου),
αφαιρουμένων των μη εισπρακτέων ποσών και των ζημιών απομείωσης.
Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική
απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλο ή μέρος του ποσού που οφείλεται με βάση
τους συμβατικούς όρους.
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών.
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Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις
διαγράφονται έναντι της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
4.13 Συμψηφισμός
Όπου υπάρχει νομικά εκτελέσιμο δικαίωμα συμψηφισμού για αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης
ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης µε συμψηφισμό, όλες οι σχετικές
χρηματοοικονομικές επιδράσεις συμψηφίζονται.
4.14 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
4.15 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την
έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων
αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει
περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές
πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την
συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα
ίδια κεφάλαια.
4.16 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση
του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από τα σχετικά
έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει
της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης εντός
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δάνεια
ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τέλος, οι δόσεις των μακροπρόθεσμων δανείων που
είναι εξοφλητέες εντός της επόμενης χρήσεως από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού,
χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση και κατατάσσονται
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Παθητικού.
4.17 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις
μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις

και

μεταφέρονται

ως

έσοδα

στην

κατάσταση

λογαριασμού

αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων
περιουσιακών στοιχείων.
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4.18 Φορολογία εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους φόρους καθώς και
τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από τις φορολογικές αρχές.
Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων, εκτός από το φόρο που
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε και ο φόρος καταχωρείται
στα ίδια κεφάλαια.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί επί των κερδών της εταιρίας αναμορφωμένων σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων και με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (25%).
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
συμψηφισθούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον
πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας
μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι
την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές
στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της
απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
4.19 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα όταν καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Το
δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσματα στην
περίοδο που αφορά.
4.20 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις όταν: i. υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση,
αποτέλεσμα των γεγονότων του παρελθόντος ii. Είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό της υποχρέωσης iii. Το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να
εκτιμηθεί με αξιοπιστία.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις γνωστοποιούνται, αλλά δεν καταχωρούνται στις οικονομικές
καταστάσεις εκτός και εάν η πιθανότητα για εκροή πόρων ή εισροή οικονομικών ωφελειών είναι μεγάλη.
4.21 Αναγνώριση εσόδων-εξόδων
Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις αρχές του δεδουλευμένου. (accrual basis).
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Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές.
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.
4.22 Μισθώσεις
Μισθώσεις ενσωμάτων παγίων όπου η εταιρία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές
της

ιδιοκτησίας,

ταξινομούνται

ως

χρηματοδοτικές

μισθώσεις.

Οι

χρηματοδοτικές

μισθώσεις

κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των
μισθωμένων ενσωμάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα
κατανέμεται στην υποχρέωση και στο χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό
επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα καθαρή από το
χρηματοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στις άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι
καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της
μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις,
αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιμη ζωή και το χρόνο της
μίσθωσης.
4.23 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας καθώς και η διανομή κερδών στο διευθυντικό
προσωπικό καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή αυτή εγκρίνεται
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4.24 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (ΧΚ) /Παράγοντες ΧΚ
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία μελετάει το ενδεχόμενο να ασφαλίσει τις πιστώσεις προς την πελατεία της. Επιπλέον έχει
ιδρύσει τμήμα πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών της καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια πίστωσης, έτσι ώστε ο κίνδυνος
απωλειών από μη ρευστοποίηση απαιτήσεων να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό.
(β) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων.
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
μεταβολής των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με
μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο
εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί
μέρος των δανείων της σε μεταβλητό και μέρος σε σταθερό επιτόκιο.
Η Εταιρία για την αντιστάθμιση του κινδύνου που προέρχεται από την άνοδο των επιτοκίων των
μακροπρόθεσμων δανείων από Τράπεζες, έχει συνάψει με τις Τράπεζες αυτές, αντίστοιχα Παράγωγα.
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Η διακύμανση των χρηματοοικονομικών εξόδων της εταιρίας ανάλογα με το μέσο δανεισμό φαίνεται
παρακάτω :
Κάθε μία μονάδα αυξομείωσης στο μέσο κόστος δανεισμού για το 2009 (περίπου 4.7%) για δανεισμό
ύψους € 10 εκ., επιφέρει ετήσια διακύμανση στα χρηματοικονομικά έξοδα της εταιρίας , ύψους € 104 χιλ.
και κατ’ επέκταση και στα αποτελέσματα της.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών
ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Η εταιρία όπως και η μητρική εταιρία έχει πάγια τακτική να μην κάνει χρήση του συνόλου των διαθεσίμων
γραμμών της και ανά πάσα χρονική περίοδο να υπάρχουν διαθέσιμα πιστωτικά όρια τουλάχιστον 20% επί
του συνόλου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εταιρία στο τέλος του έτους έκανε χρήση του 51% των
συνολικών διαθεσίμων πιστωτικών ορίων.
(δ) Αυξομείωση τιμών πρώτων υλών
Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών πώλησης δεν συμπίπτει με το ρυθμό μεταβολής της τιμής κτήσης τους με
αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους στην περίπτωση ανοδικών τιμών και τη μείωσή
του στην περίπτωση πτωτικών τάσεων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρμόζει σταθερή πολιτική
αποθεμάτων ενώ μέσω της πολύχρονης συνεργασίας της με τους προμηθευτές της φροντίζει να
ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών
της εφαρμόζονταςτην ανάλογη πολιτική.
(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του
διεξάγεται σε Ευρώ. Μικρό μέρος των αγορών εμπορευμάτων της Εταιρείας γίνεται σε Δολάριο Αμερικής.
Η

Εταιρεία

για

την αντιμετώπιση

αυτού

του

κινδύνου

πραγματοποιεί

συμβάσεις

προαγοράς

συναλλάγματος .
4.25 Διαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική της Εταιρείας συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την
εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς σ’αυτόν

και να επιτρέπει την μελλοντική

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Η Εταιρεία παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία
ορίζει

ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής θέσης, καθώς επίσης

παρακολουθεί το επίπεδο των μερισμάτων στους μετόχους .
Η Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές με
υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε μια ισχυρή και
υγιής κεφαλαιακή θέση. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ένα συγκεκριμένο πλάνο αγοράς ιδίων μετοχών. Δεν
υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Η εταιρεία η οποία διέπεται από τον νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών Κ.Ν 2190/20,
συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις που έχουν σχέση με τα ίδια κεφάλαια και οι οποίες είναι οι εξής:
• Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή
τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό
κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία
η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο.
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• Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του
μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση,
μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της
εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
• Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του
μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία
μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
• Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής
μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο
σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3
του μετοχικού κεφαλαίου.
• Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον
των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού
αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική
Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35%
επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού
προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν
στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή
μερίσματος.
4.26 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα
και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Διοίκηση της εταιρίας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των
μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα
πραγματικά αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε δεδομένα, η
εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την
31.12.2010, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων
καθώς και εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων.
Λόγω της επανεκτίμησης της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού υπολογίσθηκαν για τη χρήση
2010 μειωμένες αποσβέσεις ποσού 104 χιλ. ευρώ, σε σχέση με αυτές που θα προέκυπταν εάν δεν
μεταβάλλονταν η ωφέλιμη ζωή των μηχανημάτων. Κατά την άποψη της διοίκησης στους επόμενους 12
μήνες η επίδραση από την μεταβολή αυτή αναμένεται να ανέρχεται στα ίδια περίπου ποσά και πέραν των
12 μηνών η επίδραση αναμένεται να είναι φθίνουσα καθώς θα διαγράφεται το κόστος των εν λόγω
μηχανημάτων στην υπολειμματική τους αξία.
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5.

Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασμών

5.1

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:

Οικόπεδα

Μηχ/γικός
εξοπλισμός

Κτίρια

Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσ
εις υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1.1.2009

935.570
0
935.570

3.307.275
-844.457
2.462.818

5.340.580
-1.954.593
3.385.987

169.055
-85.556
83.499

173.009
-113.497
59.511

314.367
0
314.367

10.239.856
-2.998.103
7.241.753

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2009

0
0
0
0
935.570
0
935.570

2.068
0
-171.704
0
3.309.343
-1.016.161
2.293.182

106.425
0
-478.790
0
5.447.006
-2.433.383
3.013.623

0
0
-18.516
0
169.055
-104.072
64.983

25.542
0
-23.802
0
198.551
-137.300
61.252

322.733
0
0
0
637.100
0
637.100

456.768
0
-692.812
0
10.696.625
-3.690.915
7.005.709

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2010
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2010

0
0
0
0
935.570
0
935.570

626.503
0
-149.590

145.137
0
-371.748
0
5.592.143
-2.805.131
2.787.011

0
0
-12.354
0
169.055
-116.426
52.629

1.857
0
-20.122
0
200.408
-157.422
42.987

-592.034
0
0
0
45.066
0
45.066

181.463
0
-553.815
0
10.878.088
-4.244.731
6.633.358

3.935.846
-1.165.752
2.770.094

Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Η διοίκηση της εταιρείας για τη χρήση
2010 προέβη σε επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού με συνέπεια οι
διενεργηθείσες στη χρήση αποσβέσεις αυτού, να είναι μειωμένες κατά ποσό 104 χιλ. ευρώ, σε σχέση με
αυτές που θα προέκυπταν εάν δεν μεταβάλλονταν η ωφέλιμη ζωή του μηχανολογικού εξοπλισμού.
5.2

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:
Εταιρίας
Λογισμικά
προγράμματα
Σύνολο
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1.1.2009

19.965
-9.827
10.137

19.965
-9.827
10.137

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μ ειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2009

5.058
0
-4.925
0
29.090
-18.820
10.270

5.058
0
-4.925
0
29.090
-18.820
10.270

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μ ειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2010
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2010

0
-1.450
-4.633
0
27.640
-23.453
4.187

0
-1.450
-4.633
0
27.640
-23.453
4.187
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Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Εταιρείας
31.12.2010
20.847
293.791
314.638

Δοσμένες Εγγυήσεις
Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο

5.4

Αποθέματα

Εμπορεύματα
Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Σύνολο

5.5

31.12.2009
24.648
50.508
75.155

Εταιρείας
31.12.2010
31.12.2009
95.915
77.395
876.332
751.196
3.262.568
3.339.718
2.765
31.784
4.237.580
4.200.093

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Εταιρείας
31.12.2010
31.12.2009
2.740.859
4.214.431
27.871
27.871
4.964.712
7.621.195
2.861.369
784.694
-1.479.651
-784.694
9.115.159
11.863.497

Πελάτες.
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.
Ο χρονικός ορίζοντας είσπραξης των απαιτήσεων για την εταιρία φαίνεται παρακάτω :
Χρονικός Ορίζοντας (Μέρες)
Σύνολο Απαιτήσεων
Εταιρείας
ΣΥΝΟΛΟ

5.6

0-120

121-150

6.966.785
6.966.785

422.953
422.953

252.685
252.685

181+
91.019
91.019

Λοιπές Απαιτήσεις

Χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (φόρους κλπ)
Έξοδα επομένων χρήσεων
Προκαταβολές και δάνεια σε εργαζόμενους
Σύνολο

5.7

151-180

Εταιρείας
31.12.2010
31.12.2009
39.087
8.709
440.073
451.395
25.205
35.215
1.400
1.167
505.765
496.486

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο
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31.12.2010
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5.919
1.587
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919.563
770.247
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Μετοχικό κεφάλαιο
Εταιρείας
31.12.2010
31.12.2009
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000

Μετοχικό Κεφάλαιο (420.000 μετ * 10 €)
Σύνολο

Το σύνολο των κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί είναι τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) μετοχές
με ονομαστική αξία 10 € ανά μετοχή .
5.9

Αποθεματικά Κεφάλαια
Εταιρείας
Τακτικό
αποθεματικο
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009
Σχηματισμός αποθεματικών από καθαρά
κέρδη χρήσης
Λοιπές μεταβολές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Σχηματισμός αποθεματικών από καθαρά
κέρδη χρήσης
Λοιπές μεταβολές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

5.10

Σύνολο

353.488

1.308.871

0
0
353.488

0
0
1.308.871

0
1.662.360

0

0

0

0
353.488

0
1.308.871

0
1.662.360

1.662.360
0

Κέρδη εις νέον

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο προηγούμενης χρήσεως
Προτεινόμενες αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ.
Κέρδη χρήσεως (μετά από φόρους)
Σύνολo

5.11

Έκτακτα
Αποθεματικά

Εταιρείας
31.12.2010
31.12.2009
3.723.039
4.245.590
0
-126.000
-1.060.760
-396.551
2.662.279
3.723.039

Δάνεια & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Εταιρείας
Δάνεια & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (α)

31.12.2010

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
Χρηματοδοτήσεις μέσω factoring
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (β)

5.208.040
0
5.208.040
0,00

10.291.840
51.776
10.343.617
0,00

21.640
62.779

2.949
246.492

5.000.000
5.084.419
0,00
10.292.459

Γενικό Σύνολο (α)+(β)

31.12.2009

0
249.442
0,00
10.593.058

Ο Μακροπρόθεσμος δανεισμός αναφέρεται κυρίως σε ομολογιακά δάνεια που έχει εκδώσει η εταιρία και
τα οποία είναι απλά μη μετατρέψιμα, διάρκειας πέντε ετών πληρωτέα στη λήξη τους και αναλύονται ως
εξής :
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31.12.2010
31.12.2009
0
5.000.000
5.000.000
5.000.000

Ημερομηνία Λήξης-Αποπληρωμής
Δεκέμβριος 2011
Ιανουάριος 2012

Η λήξη του συνόλου των δανείων και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις κυμαίνεται ως
εξής :
Δάνεια & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Eνός έτους
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Σύνολα

31.12.2010
5.084.419
5.208.040
0
10.292.459

31.12.2009
249.442
5.051.776
5.291.840
10.593.058

Το μέσο κόστος δανεισμού για την εταιρία ανήλθε στο 5,3% . Η διακύμανση των χρηματοικονομικών
εξόδων της εταιρίας για τον δανεισμό της χρήσης 2010 από αυξομείωση του μέσου επιτοκίου κατά μία
μονάδα είναι 104 χιλ.€ .
Η ΠΑΝΕΛΚΟ , όπως και η μητρική της εταιρία , έχει πάγια τακτική να μην κάνει χρήση του συνόλου των
διαθεσίμων γραμμών της και ανά πάσα χρονική περίοδο να υπάρχουν διαθέσιμα πιστωτικά όρια
τουλάχιστον 20% επί του συνόλου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εταιρία στο τέλος του έτους έκανε
χρήση του 51% των συνολικών διαθεσίμων πιστωτικών ορίων.
5.12

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Το ποσό των ευρώ 663.442 αφορά το υπόλοιπο των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της εταιρίας βάσει
Ν.2601/98, μετά τη μεταφορά των εσόδων από αναλογούσες επιχορηγήσεις στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των
αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.

5.13
Οι

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

αναβαλλόμενες

φορολογικές

απαιτήσεις

συμψηφίζονται

με

τις

αναβαλλόμενες

φορολογικές

υποχρεώσεις εφόσον υπάρχει δικαίωμα για συμψηφισμό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική
αρχή.Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων της εταιρίας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση προκειμένου
το υπόλοιπο που εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικον.Θέσης να απεικονίζειτους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές. Για την τρέχουσα χρήση ο συντελεστής της αναβαλλόμενης φορολογίας είναι 20%, ενώ για
την προηγούμενη χρήση ήταν 23%.
Αναστροφη Προβλεψεις
Μισθώματος Αποζημίωσης
Leasing
Προσωπικού
57.581
(241.840)
16.618

Πάγια
1/1/2009
(Πίστωση)/Χρέωση στην
κατάσταση αποτελέσμάτων
(Πίστωση)/Χρέωση στην
κατάσταση Διευρυμένου
Εισοδήματος
31/12/2009

1/1/2010
(Πίστωση)/Χρέωση στην
κατάσταση αποτελέσμάτων
(Πίστωση)/Χρέωση στην
κατάσταση Διευρυμένου
Εισοδήματος
31/12/2010

43.647

(77.057)

2.167

Προβλέψεις
επισφαλών
απαιτήσεων
158.214
22.266

Φορολογικές
ζημιές

Αποτίμηση SWAP

Συναλλαγμ.
Διαφορές

Σύνολο

(32.033)

37.478

0

(3.981)

0

0

143

(8.834)

33.127

30.197

1.094

67.675

67.675

101.229

(318.897)

18.785

180.480

101.229

(318.897)

18.785

180.480

1.094

(4.304)

(5.503)

(2.625)

102.459

180.645

63.324
143

143

50.508

(1.323)

269.349

(26.067)
96.924

(324.400)

16.161

282.939

Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής :
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41.608

50.508

(26.067)
(1.180)
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31.12.2010
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
· Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
· Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
· Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
· Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
Πιστωτικό υπόλοιπο μετά από συμψηφισμό

5.14

31.12.2009

874.277
0
874.277

646.718
1.323
648.041

580.400
86
580.487

596.871
662
597.533

293.791

50.508

Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Εταιρίας
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2009
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2009
Χρηματοοικονομικό κόστος 01.01-31.12.2009
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.12.2009
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2009
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2010
Χρηματοοικονομικό κόστος 01.01-31.21.2010
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.21.2010
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2010

72.253
5.454
3.969
81.676
-874

80.802

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής :
2010
5,49%
3,00%
0,052
EVK2000

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός
Θνησιμότητα ( Ελβετικός Πίνακας )

5.15

2009
5,13%
5,00%
0,026
EVK2000

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Ε τα ιρ ία ς
31.12.20 10
1.298.89 2
200.652
258.814
136.914
194.993
78.64 4
0
2 .1 6 8 .9 0 9

Π ρ ο μ η θ ευ τές
Π ρ ο κα τα β ο λές π ελα τώ ν
Π ισ τω τές Δ ιά φ ο ρ ο ι
Δ ο υ λευ μ ένα έξο δ α
Υ π ο χρ εώ σ εις για φ ό ρ ο υ ς κα ι τέλη
Α σ φ α λισ τικο ί ο ρ γα νισ μ ο ί
Π α ρά γω γα

Σύνολο

31 .1 2.2009
2.18 7.111
316 .995
295 .733
131 .730
348 .401
9 1.897
5.752
3 .3 7 7 .6 1 8

Η εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την
ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Οι όροι πληρωμής των προμηθευτών του εσωτερικού κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του προμηθευτή
από 45 έως και 120 ημέρες. Όσον αφορά τους προμηθευτές εξωτερικού οι μέρες εξόφλησης κυμαίνονται
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από 30 μέχρι και 120 ημέρες. Οι μέσες σταθμικές μέρες εξόφλησης προμηθευτών εξωτερικού είναι 42 ενώ
οι αντίστοιχες για προμηθευτές εσωτερικού είναι 60.
5.16

Κύκλος εργασιών

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 για το διάστημα 1/1/2010 έως 31/12/2010
είναι η κάτωθι :
ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
Κωδ. 51.52
Κωδ. 46.72
Κωδ. 28.11
Κωδ. 25.11

5.17

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών
μεταλλικών σκελετών
Σύνολο

31.12.2010
9.779.782
1.230.919
33.211
118.794
22.508
537.272
11.722.487

31.12.2009
12.424.498
1.369.917
41.423
166.206
23.154
673.597
14.698.795

31.12.2010
222.852
120.265
10.193
353.310

31.12.2009
326.616
128.400
3.554
458.569

31.12.2010
362.634
101.167
46.379
42.662
76.836
20.963
650.641

31.12.2009
543.294
104.333
26.089
33.997
86.311
23.996
818.020

31.12.2010
256.687
194.197
69.365
429.639
283
950.171

31.12.2009
268.624
200.475
23.534
472.659

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

5.20

16.340.958
16.639.155

Λοιπά έσοδα

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Σύνολο

5.19

12.441.786
12.815.645

Κόστος πωληθέντων

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

5.18

Εταιρίας
31.12.2010
31.12.2009
373.859
298.197

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο
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5.21

Λοιπά έξοδα

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Λοιπά έκτακτα
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού/επισφαλείς απαιτ.
Σύνολο

5.22

31.12.2009
294
11.804

694.083
699.975

185.454
197.552

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
31.12.2010
32.637,70
-548.845,46
-4.240,74
-520.448,50

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι & διάφορα τραπεζικά έξοδα
Τόκοι από χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
Σύνολο

5.23

31.12.2010
1.464
4.428

31.12.2009
11.654,75
-486.951,58
-17.924,30
-493.221,13

Άλλα επενδυτικά αποτελέσματα

Το κονδύλι αυτό αφορά τα κέρδη που προέκυψαν την προηγούμενη χρήση από πωλήσεις

παγίου

εξοπλισμού στη μητρική εταιρία ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
5.24

Φόροι
31.12.2010
Τρέχον Φόρος
Αναβαλλόμενη Φορολογία
Εκτίμηση Φόρου Ανέλεγκτων Φορολογικά Χρήσεων
Μη ενσ. Στο λειτ. Κόστος Φόροι
Σύνολο

5.25

-269.349
15.475
-253.875

Κέρδη ανά μετοχή

Αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ/μετοχή)

5.26

31.12.2009
13.116
8.834
72.000
15.475
109.424

2010
-1.120.893
420.000
-2,6688

2009
-184.553
420.000
-0,4394

Μερίσματα ανά μετοχή

Για την χρήση του 2010, προτείνεται προς έγκριση από τη ΓΣ εντός του 2011 η μη διανομή μερισμάτων,
λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.
5.27

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
2008-2010, η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσά
147.000 €.
5.28

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για την εταιρία κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη
χρήση έχει ως εξής :
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Δεκέμβριος 2010
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
59
70

Άτομα
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

5.29

Ενδεχόμενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την
ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς και καλής εκτελέσεως, της
εταιρίας την 31.12.2010, ανέρχονταν στο ποσό των Ευρώ 1.712 χιλ.
6.
6.1

Διεταιρικές Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες
Διεταιρικές Πωλήσεις-Υπηρεσίες
Ποσά σε ευρώ.
Πωλήσεις αγαθών

1.1-31.12.2010

Μητρική(ΣΙΔΜΑ)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

Εταιρία
1.1-31.12.2010
1.1-31.12.2009
242
170
412

295
0
295

Διεταιρικές Αγορές και Έξοδα
Ποσά σε ευρώ.
Αγορές Αγαθών

1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009

Μητρική(ΣΙΔΜΑ)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

43.934
3.751
47.686

27.083
38.655
65.738

Εταιρία
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009

Ποσά σε ευρώ.
Αγορές Υπηρεσιών
Μητρική(ΣΙΔΜΑ)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

6.3

3.008
551.236
554.244

7.236
658.833
666.069

Ποσά σε ευρώ.
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Μητρική(ΣΙΔΜΑ)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

6.2

1.1-31.12.2009

507
8.818
9.325

996
7.415
8.411

Διεταιρικές Απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Ποσά σε ευρώ.
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Μητρική(ΣΙΔΜΑ)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

1.1-31.12.2010
0
340.184
340.184
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1.1-31.12.2009
3.931
196.095
200.026

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Δεκέμβριος 2010

Ποσά σε ευρώ.
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Μητρική(ΣΙΔΜΑ)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
23.282
9.895
33.177

7.673
12.511
20.185

6.4 Αμοιβές Μελών Δ.Σ και Διευθυντικού Προσωπικού
Οι αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικού Προσωπικού ανήλθαν στη χρήση 2010 για
την εταιρία στο ποσό των 398.845 €
Εταιρία
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
116.719
263.914
282.226
311.700

Αμοιβές μελών Δ.Σ.
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών

398.945

Για την χρήση του 2010, προτείνεται προς έγκριση από τη ΓΣ η μη

575.614

διανομή αμοιβών Διευθυντικού

προσωπικού.
6.5 Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών
Σύμφωνα με το Ν.2190 αρθρ.43α παρ.1 περιπτ. κ παρατίθεται η αμοιβή που χρεώθηκε από γραφείο για
τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της εταιρίας και η οποία ανήλθε στο ποσό των 22.780
€.
Εταιρία /
Δαπάνη

Αμοιβές ελέγχου
ετήσιων
λογαριασμών

ΠΑΝΕΛΚΟ
Σύνολο

Αμοιβές για λοιπές
μη ελεγκτικές
υπηρεσίες

Σύνολο
αμοιβών

22.780

0

22.780

22.780

0

22.780

7. Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά τον Ισολογισμό.

.
Αθήνα 22 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΝΑΧΜΙΑΣ Μ. ΧΑΪΜ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΤΑΜ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ

