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Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο FOODLINK AE
Δπί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
Πηε παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξίαο «FOODLINK Α.Δ.» θαη ηνπ
Νκίινπ, γηα ηελ ρξήζε 2010, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζζεθαλ ζηε πεξίνδν θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηγξάθνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ ε εηαηξία ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη
ζηελ εξρφκελε ρξήζε θαη ηέινο παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ.
Η. ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΔΠΖ
Ζ άλνδνο ραξαθηεξίδεη ηα επηηεπρζέληα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010 θπξίσο ζε επίπεδν ηδίξνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε:
- Ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ εκθαλίδεη άλνδν ζε πνζνζηφ 6,3% πεξίπνπ, ζπλεπεία ηεο
δπλακηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ ησλ Logistics θαη παξά ηηο δπζθνιίεο ηεο αγνξάο, ζπλέπεηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο
θξίζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
- Ν ζπληειεζηήο κηθηνύ θέξδνπο ην 2010 δηακνξθψζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 20%, ηφζν γηα ηνλ κηιν φζν θαη γηα ηελ
εηαηξία. Ξαξέκεηλε δειαδή ζηα ίδηα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθήο
ρξήζεο. Αληηζηεθφκελνη ζηελ αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ε
εηαηξία αιιά θαη ν κηινο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξφ ην θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ.
- Ρα έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφ ησλ 2.039.507 € γηα ηνλ κηιν θαη ησλ 2.026.878 €
γηα ηελ εηαηξία ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έλαληη πνζψλ 1.499.798€ θαη 1.473.360€ γηα ηνλ κηιν θαη ηελ εηαηξία
αληίζηνηρα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, απμεκέλα ην 2010 αληηπξνζσπεχνπλ ην 11,5% επί ηνπ ηδίξνπ έλαληη 9% ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.
- Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ηα θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ λα δηακνξθψλνληαη ζε πνζνζηφ 9,6% ηφζν γηα ηνλ
κηιν φζν θαη γηα ηελ εηαηξία, ειαθξά κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε φηαλ ηα θαζαξά θέξδε πξν
θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε πνζνζηφ 11,5% ηφζν γηα ηνλ κηιν φζν θαη γηα ηελ εηαηξία.
- Ρα θαζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο γηα ηελ εηαηξία αιιά θαη γηα ηνλ κηιν δηακνξθψλνληαη ζην 7,7% επί ηνπ
ηδίξνπ, κεησκέλα θαη απηά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πνπ είραλ δηακνξθσζεί ζην επίπεδν ηνπ 9%.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλε απφ ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ελ κέζσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαθαηέρεη ηελ αγνξά. Δάλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κεηαβιεζνχλ έζησ θαη ιίγν πξνο ην θαιχηεξν
δελ θξχβεη ηελ ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία ηεο θαη γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2011.
Βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο δηνίθεζεο θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε απνηεινχλ, ε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαη ηεο
θεξδνθνξίαο ηεο κε ηελ πξνζέιθπζε θαη λέσλ πειαηψλ/απνζεηψλ.
ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ1
Α) Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο
2010

2009

1. Γείθηεο ρξένπο πξνο Ίδηα Θεθάιαηα:

1

Τα ζηοιτεία αθορούν ηον όμιλο και δεν διαθέροσν ζημανηικά από εκείνα ηης εηαιρίας
ΦΟΤΝΣΛΙΝΚ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΩΝ
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Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο
Ίδηα Θεθάιαηα

18%

28,6%

63,5%

27,2%

2010

2009

37,23%

69,32%

62,76%

30,68 %

2010

2009

76,36%

228,44%

23,87%

56,37%

2010

2009

20,4%

19,92%

25,63%

24,88%

21,89%

26,89%

2. Γείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο:
Ρξαπεδηθέο πνρξεψζεηο
Ίδηα Θεθάιαηα
Β) Γείθηεο Ξαγηνπνίεζεο Ξεξηνπζίαο

1. Γείθηεο Θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ:
Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ
Πχλνιν ελεξγεηηθνχ

2. Ξάγηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ:
Κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Πχλνιν ελεξγεηηθνχ
Γ) Γείθηεο Οεπζηόηεηαο

1. Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Οεπζηφηεηαο:
Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ _
Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

3. Γείθηεο Κεηξεηψλ
Κεηξεηά θαη ηζνδχλακα κεηξεηψλ
Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Γ) Γείθηεο απόδνζεο ή Απνηειέζκαηνο

1. Γείθηεο Κηθηψλ Θεξδψλ επί πσιήζεσλ
Κηθηά Απνηειέζκαηα
Ξσιήζεηο πεξεζηψλ
2. Γείθηεο Κηθηνχ Θέξδνπο επί Θφζηνο Ξσιεζέλησλ
Κηθηά Απνηειέζκαηα
Θφζηνο Ξσιεζέλησλ

3. Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ:
Θαζαξά Θέξδε ρξήζεο πξν θφξσλ
Ίδηα Θεθάιαηα
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Δ) Γείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο
2010

2009

79 εκέξεο

71 εκέξεο

98 εκέξεο

66 εκέξεο

1. Κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ:
Κέζν χςνο απαηηήζεσλ αξρήο θαη ηέινπο ρξήζεο Σ 365
Όςνο Ξσιήζεσλ κε πίζησζε

2. Κέζε δηάξθεηα πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ:
Κέζν χςνο ππνρξεψζεσλ αξρήο θαη ηέινπο ρξήζεο Σ 365
Θφζηνο πσιήζεσλ ππεξεζηψλ κε πίζησζε

ΗΗ. ΠΖΚΑΛΡΗΘΝΡΔΟΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ
α. ΠΖΚΑΛΡΗΘΝΡΔΟΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2010
Πχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο εηαηξίαο FOODLINK Α.Δ. ηεο 8/8/2010 απνθαζίζζεθαλ ηα αθφινπζα :
- Αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαηά πνζφ 0,09 Δπξψ αλά κεηνρή, κε θεθαιαηνπνίεζε
απνζεκαηηθψλ ππέξ ην άξηην, εηο ηξφπνλ ψζηε ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 0,39 Δπξψ
θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.826.330,00 Δπξψ.
- Πε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ αχμεζεο, ηζφπνζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαηά πνζφ 652.230,00
Δπξψ, εηο ηξφπνλ ψζηε ην κεηνρηθφ θεθάιαην λα ηζνχηαη κε ην πνζφ ησλ 2.174.100,00 Δπξψ. Ππλέπεηα ηεο αλσηέξσ
κεηψζεσο απηήο ε νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο κεηνρήο ζα είλαη ίζε κε ην πνζφ ησλ 0,30 Δπξψ. Ζ κείσζε απηή
ζπληειέζηεθε ιφγσ ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πςειψλ δηαζεζίκσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ νη κέηνρνη λα ιάβνπλ
έλα κέξνο ηνπ πιενλάδνληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Δγηλαλ θαη φιεο νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο ζπλεπεία ησλ αλσηέξσ
απνθάζεσλ.
Κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 11/10/2010, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αγνξά γεηηνληθνχ νηθνπέδνπ ζηνλ
Αζπξφππξγν Αηηηθήο κε έθηαζε 30 ζηξέκκαηα θαη ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο – βηνκεραληθφ θηήξην 8 ζηξέκκαηα . Ζ
εγθαηάζηαζε αλήθε ζηελ εηαηξεία ΔΒΓΑ θαη πεξηήιζε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο FOODLINK ΑΔ ζηα πιαίζηα ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο
πνξείαο. Ζ FOODLINK δηαηεξψληαο αθφκα θαη ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αλνδηθή ηξνρηά,επέλδπζε έλα πνζφ
4,5εθ. Δπξψ (πξφ θφξσλ κεηαβίβαζεο) πιένλ 2 εθ επξψ αμία εμνπιηζκνχ ζε κηα λέα εγθαηάζηαζε ζηνρεχνληαο λα ηελ
ρξεζηκνπνηήζεη ηφζν γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ φζν θαη γηα λα εμππεξεηήζεη αλάγθεο επέθηαζεο. Ρν θφζηνο ηεο
επέλδπζεο θαιχθζεθε απφ ίδηα θεθάιαηα θαη απφ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ.
Ρέινο κε ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 23/12/2010 απνθαζίζηεθε:
- ε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ κε ζπλέλσζε κεηνρψλ (reverse split) θαη αληίζηνηρε κείσζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο, εηο ηξφπνλ ψζηε θάζε κεηνρή ηεο εηαηξίαο λα έρεη αμία 0,60 Δπξψ θαη ην ζχλνιν ησλ
κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο λα αλέιζεη ζε 3.623.500 κεηνρέο. Δγηλαλ θαη φιεο νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο ζπλεπεία ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ.
- ε έγθξηζε ιήςεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ 4.500.000 Δπξψ απφ ηελ Δκπνξηθή Ρξάπεδα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο χζηεξα απφ ηελ αγνξά ηεο αλσηέξσ γεηηνληθήο εγθαηάζηαζεο ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο
πνπ αλήθε ζηελ εηαηξία ΔΒΓΑ.
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β. ΠΖΚΑΛΡΗΘΝΡΔΟΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖ ΙΖΜΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2010 ΘΑΗ ΚΔΣΟΗ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΠΛΡΑΜΖΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΔΘΘΔΠΖΠ
Ρελ 16/2/2011 ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ χςνπο 4.500.000 € κε ηελ Δκπνξηθή Ρξάπεδα γηα ην νπνίν
αλαθεξφκαζηε αλσηέξσ. Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα έσο ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Δθζεζεο.
ΗΗΗ. ΠΡΝΣΝΗ ΘΑΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ
Ζ Γηνίθεζε ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζην ρψξν ησλ Logistics θαη θαηά ζπλέπεηα ζε αχμεζε ηδίξνπ. Ζ
πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη θχξηα πνιπεζληθψλ νκίισλ, ζα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ
ζηφρνπ. Ζ δηαζθάιηζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο είλαη επίζεο πξσηαξρηθφο ζηφρνο. Ππλεπψο κεγάιν βάξνο ζα δνζεί θαη ζηελ
ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ.
Αλ θαη επηθξαηεί γεληθφηεξε αλαζθάιεηα θαη νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιεληθή αγνξά , πηζηεχνπκε φηη ν θιάδνο ησλ
Logistics ζα δηαηεξήζεη κέξνο ηεο δπλακηθφηεηαο πνπ έρεη δείμεη φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
ΗV. ΘΟΗΝΡΔΟΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ & ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ
Ζ πεξαηηέξσ εμάπισζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε πηφ έληνλα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Διιάδα ελδερνκέλσο λα
είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο ζηελ ζρεδηαδφκελε αλάπηπμε ηεο FOODLINK AE αιιά θαη ηνπ Νκίινπ.
Ξειάηεο – Ξηζηψζεηο πειαηψλ
Ζ εηαηξία παξνπζηάδεη ηθαλή δηαζπνξά πειαηψλ θαη δελ αληηκεησπίδεη πιένλ κεγάιν θίλδπλν εμάξηεζεο απφ κεξίδα πειαηψλ
ηεο. Ζ πίζησζε πνπ δίλεη ζηνπο πειάηεο ηεο δελ μεπεξλά ηίο ηξηάληα εκέξεο έσο 4 κήλεο.
Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ζ εηαηξία θαη ν κηινο δηαζέηνπλ εμαηξεηηθά πςειή πηζηνιεπηηθή δπλαηφηεηα κε ηηο ηξάπεδεο πνπ ζπλεξγάδεηαη θαη επίζεο
δηαζέηνπλ πςειή ξεπζηφηεηα απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλαιιαγέο θαη φπσο εκθαλίδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ζηηο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ππλεπψο ν Νκηινο δελ αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ.
Γαλεηζκφο – Δπηηφθηα δαλεηζκνχ
Πην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ε εηαηξία θαη ν κηινο ζπλεξγάδεηαη κε Διιεληθέο θαη μέλεο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ Διιάδα θαη ηελ Θχπξν. Πχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ακνηβαίεο επσθειείο ζπλεξγαζίεο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ κε
ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα ηξέρνληα εγθεθξηκέλα πηζησηηθά φξηα, ηα ηξέρνληα ζρεηηθά ρακειά επηηφθηα θαη ηνπο
ππφινηπνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο, δελ πξνβιέπνληαη ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
δπζκελψο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Ρν χςνο δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ είλαη ρακειφ θαη ηελ 31/12/2010 αλεξρφηαλ
ζε 4,25 εθαηνκκχξηα €, κεγάιν κέξνο ηνπ νπνίνπ νθείιεηαη ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ γηα ηελ αγνξά γεηηνληθήο
εγθαηάζηαζεο ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο πνπ αλήθε ζηελ εηαηξεία ΔΒΓΑ. Δλδερφκελεο απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα
(κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ βάζεο –Euribor) ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο ε εηαηξία ζα βαξχλεηαη
κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ.
Ξξνζσπηθφ
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ ζηεξίδεηαη ζε νκάδα έκπεηξσλ θαη ηθαλψλ ζηειερψλ, ηα νπνία έρνπλ πιήξε γλψζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζπκβάιινληαο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ησλ εηαηξηψλ.
Κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ηα ζηειέρε ηνπ Νκίινπ βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ζπλεξγαζία ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ
γεληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ. Ζ ππνδνκή ηεο εηαηξίαο επηηξέπεη ηελ άκεζε αλαπιήξσζε ζηειέρνπο
επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο.
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Ξεξηβαιινληηθά ζέκαηα
Ν κηινο , πάληα πξσηνπφξνο θαη κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, πηζηεχνληαο φηη ε
αλαθχθισζε απνηειεί νπζηαζηηθφ δείθηε πνιηηηζκνχ γηα κηα ρψξα, πξνθξίλεη ζηαζεξά ηηο εηαηξίεο αλαθχθισζεο ραξηηνχ,
πιαζηηθνχ θαζψο θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο
απνβιήησλ γεληθά θαη ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηνπο κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο απηψλ. Ππγθεθξηκέλα
ην 2010 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία «Γεληθή Αλαθχθισζε» ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαθπθιψζεθαλ πάλσ απφ 200 ηφλνη
αλαθπθιψζηκσλ πξντφλησλ.
Δπίζεο ν φκηινο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ήδε έρεη μεθηλήζεη πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαβάζκηζε
ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ αιιά θαη ηνπ βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ζην ειάρηζην νη απψιεηεο
ελέξγεηαο.
Ρέινο, γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο δελ απαηηείηαη νπδεκία ζρεηηθή άδεηα
απφ ην Ξ.Δ.ΣΥ.ΓΔ. θαη δελ ζπληξέρεη νπδεκία ππνρξέσζε ηνπο γηα ζπκκφξθσζε κε πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο, πνπ λα
έρεη επίπησζε ζηηο δαπάλεο, ηα θέξδε θαη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά.

Απόζπαζκα από ην Βηβιίν Ξξαθηηθώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
Αζπξφππξγνο Αηηηθήο , 21/03/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
Βαζίιεηνο Θαξαθνπιάθεο
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΦΝΛΡΙΗΛΘ ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΗΩΛ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΚΩΛ»
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΦΝΛΡΙΗΛΘ ΑΛΩΛΚΖ
ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΗΩΛ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΚΩΛ» θαη ησλ
ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ
2010, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο
πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε
βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ
λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ
απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ
νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ
θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ
θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ
δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο
παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο
ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Ξνζά ζε επξψ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)

Γλώκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΦΝΛΡΙΗΛΘ ΑΛΥΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΚΥΛ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108
θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Αζήλα, 24 Καξηίνπ 2011

Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Γεκήηξηνο Σ. Πηαχξνπ
Αξ Κ ΠΝΔΙ 14791
Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Κ ΠΝΔΙ 125
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Ξνζά ζε επξψ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΘΔΠΖΠ ηεο 31/12/10

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Πεκ.

31/12/2010

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία

5.2
5.1

779.361,70

833.597,12

358.452,18

412.687,60

10.038.768,57

2.754.187,79

9.728.769,51

2.384.750,81

Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο

5.3

0,00

0,00

801.118,00

501.118,00

Ινηπέο επελδχζεηο

5.4

9.674,00

25.700,00

9.674,00

25.700,00

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

5.5

Πύλνιν καθξνπξόζ. ελεξγεηηθνύ

470.452,00

455.452,00

470.452,00

455.452,00

11.298.256,27

4.068.936,91

11.368.465,69

3.779.708,41

4.415.769,85

3.289.958,04

4.470.810,88

3.454.996,48

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

5.6

471.958,11

408.997,75

467.642,40

397.560,25

Απαηηήζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο

5.7
5.8

215.270,09

311.249,90

209.372,46

311.249,90

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα

5.9

1.600.749,02

5.182.116,57

1.481.509,83

5.127.660,32

6.703.747,07

9.192.322,26

6.629.335,57

9.291.466,95

18.002.003,34

13.261.259,17

17.997.801,26

13.071.175,36

2.174.100,00

2.174.100,00

2.174.100,00

2.174.100,00

Πύλνιν θπθινθνξνύληνο
ελεξγεηηθνύ

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην

5.10

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην

5.11

81.352,79

733.582,79

81.352,79

733.582,79

Απνζεκαηηθά

5.12

2.063.226,26

1.596.264,46

2.058.918,02

1.595.715,02

3.496.973,22

2.677.545,00

3.506.659,14

2.699.864,23

7.815.652,27

7.181.492,25

7.821.029,95

7.203.262,04

Θέξδε/(δεκίεο) εηο λένλ

5.13

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Καθξνπξφζεζκα δάλεηα

5.14

499.999,97

1.218.137,26

499.999,97

1.180.637,26

Ξξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ

5.15

443.207,09

338.299,47

443.207,09

338.299,47

Ινηπέο πξνβιέςεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο

5.16

83.190,00

83.190,00

83.190,00

83.190,00

5.17

381.198,68

416.231,81

381.198,68

416.231,81

1.407.595,74

2.055.858,54

1.407.595,74

2.018.358,54

3.341.629,58

2.196.378,44

3.547.920,70

2.159.540,51

5.19

4.462.809,45

735.914,68

4.334.310,06

668.240,45

5.20

700.423,54

816.165,84

644.298,43

753.650,25

5.17

273.892,76

275.449,42

242.646,38

268.123,57

8.778.755,33

4.023.908,38

8.769.175,57

3.849.554,78

18.002.003,34

13.261.259,17

17.997.801,26

13.071.175,36

Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ
πνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο

Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ
πνρξεώζεσλ

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη
πνρξεώζεσλ

5.18
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Ξνζά ζε επξψ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ
ΔΠΝΓΩΛ ηεο 31/12/10

Θχθινο εξγαζηψλ
Θφζηνο πσιήζεσλ
Κηθηό Θέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο
Ινηπά έζνδα/(έμνδα)
Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά
έζνδα/(έμνδα)
Θέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θαζαξα θέξδε/(δεκίεο)
ρξήζεσο απν ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο
Θαζαξα θέξδε/(δεκίεο)
ρξήζεσο

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα
Απνηίκεζε επελδχζεσλ
δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε
Ινηπά έζνδα ρξήζεσο
Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί
ζηα αλσηέξσ έζνδα
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά
Έζνδα Ξεξηόδνπ

Θέξδε/(Εεκίεο) κεηά από
θόξνπο αλά κεηνρή
Βαζηθά
Απνκεησκέλα (diluted)

Ν ΝΚΗΙΝΠ

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Πεκ.

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

5.21
5.23
5.22

17.787.674,28

16.733.839,00

17.784.774,28

16.733.839,00

(14.158.530,70)

(13.399.851,74)

(14.231.354,95)

(13.413.308,57)

3.629.143,58

3.333.987,26

3.553.419,33

3.320.530,43

5.24.1
5.24.3

(2.039.507,24)
37.247,54

(1.499.798,25)
(5.106,70)

(2.026.878,33)
45.561,56

(1.473.360,10)
(2.178,88)

5.25.1
5.25

83.940,61

102.057,80

85.816,34

104.255,53

1.710.824,49

1.931.140,11

1.657.918,90

1.949.246,98

5.17

(335.938,47)

(415.593,56)

(299.424,99)

(411.930,64)

1.374.886,02

1.515.546,55

1.358.493,91

1.537.316,34

1.374.886,02

1.515.546,55

1.358.493,91

1.537.316,34

(16.026,00)

9.946,00

(16.026,00)

9.946,00

0,00

(75.015,00)

0,00

(75.015,00)

0,00

18.753,75

0,00

18.753,75

1.358.860,02

1.469.231.30

1.342.467,91

1.491.001,09

0,19

0,21

0,19

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

5.26

5.4

5.27
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Ξνζά ζε επξψ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)

Ν ΝΚΗΙΝΠ

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ
(Έκκεζε Κέζνδνο)
Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε / (Εεκηέο) ρξήζεσο πξν
θφξσλ

31/12/2010

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

1.710.824,49

1.931.140,11

1.657.918,90

1.949.246,98

504.021,59
104.907,62
(192.991,40)

342.598,79
0,00
(133.784,14)

411.304,22
104.907,62
(192.991,40)

305.111,63
0,00
(133.852,51)

109.340,94

30.947,45

107.175,06

29.596,98

0,00

(1.350,00)

0,00

(1.350,00)

2.236.103,24

2.169.552,21

2.088.314,40

2.148.753,08

(1.140.811,81)

(117.072,96)

(1.030.814,40)

(148.532,99)

(62.960,36)

(142.763,81)

(70.082,15)

(140.120,21)

1.145.251,14

529.160,92

1.388.380,19

521.390,05

(211.729,30)

(94.249,34)

(205.338,82)

(68.987,37)

(109.340,94)
(184.736,71)

(30.947,45)
(392.445,87)

(107.175,06)
(166.246,13)

(29.596,98)
(392.498,14)

1.671.775,26

1.921.233,70

1.897.038,03

1.890.407,44

(7.792.348,70)

(749.090,68)

(7.658.609,72)

(723.690,68)

57.981,75

27.000,00

(42.477,78)

27.000,00

192.991,40

109.554,00

192.991,40

109.622,37

0,00

(362.740,72)

(300.000,00)

(501.118,00)

(7.541.375,55)

(975.277,40)

(7.808.096,10)

(1.088.186,31)

Ξξνζαξκνγέο γηα ηελ ζπκθσλία
ησλ
θαζαξώλ
ξνώλ
από
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο :

Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
(Ρφθνη θαη ζπλαθή έζνδα)
Ρφθνη θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά
έμνδα
Απνηειέζκαηα απφ αζψκαηα θαη
ελζψκαηα πάγηα θαη επελδπηηθά
αθίλεηα
Ιεηηνπξγηθό
θέξδνο
πξν
κεηαβνιώλ
ηνπ
θεθαιαίνπ
θίλεζεο

(Αύμεζε)/Κείσζε ζε:

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ξξνθαηαβνιέο
θαη
βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο

ινηπέο

Αύμεζε/(Κείσζε) ζε:

Ξξνκεζεπηέο
Γεδνπιεπκέλεο
θαη
ινηπέο
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
θαηαβεβιεκέλα

Ξιεξσκέο θφξνπ εηζνδήκαηνο

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)
από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(Αγνξέο αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ
παγίσλ ζηνηρείσλ)
Ξσιήζεηο
αζψκαησλ
θαη
ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Ρφθνη
θαη
ζπλαθή
έζνδα
εηζπξαρζέληα
Απνθηήζεηο ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ
θαη ινηπψλ επελδχζεσλ

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)
από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(β)
Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Ξνζά ζε επξψ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)
Κεηαβνιή Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Θαζαξή κεηαβνιή βξαρππξφζεζκσλ
δαλείσλ
Θαζαξή κεηαβνιή καθξνπξφζεζκσλ
δαλείσλ
(Κεξίζκαηα πιεξσζέληα)

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)
από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε)
ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα (α) + (β) + (γ)
Ρακεηαθά
δηαζέζηκα
θαη
ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Ρακεηαθά
δηαζέζηκα
θαη
ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

(652.230,00)

423.925,00

(652.230,00)

423.925,00

3.012.932,74

(1.421.524,55)

2.989.607,58

(1.350.995,63)

0,00
(72.470,00)

1.161.887,26
(687.192,00)

0,00
(72.470,00)

1.180.637,26
(687.192,00)

2.288.232,74

(522.904,29)

2.264.907,58

(433.625,37)

(3.581.367,55)

423.052,01

(3.646.150,49)

368.595,76

5.182.116,57

4.759.064,56

5.127.660,32

4.759.064,56

1.600.749,02

5.182.116,57

1.481.509,83

5.127.660,32
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Ξνζά ζε επξψ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ
ΝΚΗΙΝ

Πεκ.

πόινηπα 1/1/2010
πόινηπα 1/1/2010, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ
Κεηαβνιή Ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν
01/01/10-31/12/10
Θέξδε/(Εεκίεο) απνηίκεζεο θαηαρσξεζέληα απ'
επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα
Πχλνιν θαζαξψλ θεξδψλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ απ'
επζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα
Θέξδε/(Εεκίεο) ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο

Κεηνρηθφ
Θεθάιαην

Γηαθνξά Απφ
'Δθδνζε
Κεηνρψλ πέξ
ην 'Αξηην

1.596.264,46

0,00

2.677.545,00

7.181.492,25

2.174.100,00

733.582,79

1.596.264,46

0,00

2.677.545,00

7.181.492,25

(16.026,00)

0,00

(16.026,00)

(16.026,00)

0,00

(16.026,00)

1.374.886,02

1.374.886,02

1.374.886,02

1.358.860,02

(72.470,00)

(72.470,00)

(16.026,00)
5.28

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

5.10

652.230,00

(652.230,00)

0,00

0,00

0,00

(652.230,00)

0,00

0,00

0,00

(652.230,00)

482.987,80

(482.987,80)

0,00

Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ

πόινηπν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο 31/12/10

Ππλνιηθά ίδηα
θεθάιαηα

733.582,79

5.4

Γηαλεκεζέληα Κεξίζκαηα - Ακνηβέο ΓΠ

Ππλνιηθή κεηαβνιή Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηόδνπ

πφινηπν
Απνηειεζκάησλ
Δηο Λέν

2.174.100,00

Πύλνιν Θαζαξώλ αλαγλσξηζζέλησλ θεξδώλ θαη
(δεκηώλ) πεξηόδνπ

Κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Aπνζεκαηηθά

Πηνηρεία
θαηαρσξ. απ'
επζείαο ζηα Ηδηα
Θεθάιαηα
ζρεηηδφκελα κε
ΘΞΞ ΚεΘπθινθνξνχληα
πεξηνπζ.
Πηνηρεία

0,00

(652.230,00)

466.961,80

0,00

819.428,22

634.160,02

2.174.100,00

81.352,79

2.063.226,26

0,00

3.496.973,22

7.815.652,27
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Ξνζά ζε επξψ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ
ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΔΡΑΗΟΗΑΠ

Πεκ.

πόινηπα 1/1/2010
Ξξνζαξκνγέο κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΞ
πόινηπα 1/1/2010, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ
Κεηαβνιή Ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν
01/01/10-31/12/10
Θέξδε/(Εεκίεο) απνηίκεζεο θαηαρσξεζέληα απ'
επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα
Ινηπά έζνδα ρξήζεσο
Φφξνο επί ζηνηρείσλ αρζέλησλ απ΄επζείαο ζηα ή
κεηαθεξζέλησλ απφ, ηα ίδηα θεθάιαηα
Πχλνιν θαζαξψλ θεξδψλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ απ'
επζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα
Θέξδε/(Εεκίεο) ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο

Κεηνρηθφ
Θεθάιαην

Γηαθνξά Απφ
'Δθδνζε
Κεηνρψλ πέξ
ην 'Αξηην

πφινηπν
Απνηειεζκάησλ
Δηο Λέν

733.582,79

1.595.715,02

0,00

2.699.864,23

7.203.262,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.174.100,00

733.582,79

1.595.715,02

0,00

2.699.864,23

7.203.262,04

(16.026,00)

0,00

(16.026,00)

0,00

0,00

0,00

5.4

0,00

0,00

(16.026,00)

(16.026,00)
5.28

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

5.10

Κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ

πόινηπν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο 31/12/10

0,00

(16.026,00)

1.358.493,91

1.358.493,91

1.358.493,91

1.342.467,91

(72.470,00)

(72.470,00)

652.230,00

(652.230,00)

0,00

0,00

0,00

(652.230,00)

0,00

0,00

0,00

(652.230,00)

479.229,00

(479.229,00)

0,00

5.12

Ππλνιηθή κεηαβνιή Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
πεξηόδνπ

Ππλνιηθά ίδηα
θεθάιαηα

2.174.100,00

Πύλνιν Θαζαξώλ αλαγλσξηζζέλησλ θεξδώλ
θαη (δεκηώλ) πεξηόδνπ
Γηαλεκεζέληα Κεξίζκαηα

Aπνζεκαηηθά

Πηνηρεία
θαηαρσξ. απ'
επζείαο ζηα Ηδηα
Θεθάιαηα
ζρεηηδφκελα κε
ΘΞΞ ΚεΘπθινθνξνχληα
πεξηνπζ. Πηνηρεία

0,00

(652.230,00)

463.203,00

0,00

806.794,91

617.767,91

2.174.100,00

81.352,79

2.058.918,02

0,00

3.506.659,14

7.821.029,95
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Ξνζά ζε επξψ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ

εηαηξεία

FOODLINK

ΑΛΩΛΚΖ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ

ΘΑΗ

ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ

ΔΡΑΗΟΗΑ

ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΗΩΛ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΚΥΛ θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «FOODLINK A.E.» (ζην
εμήο σο «ε εηαηξεία») εδξεχεη ζην Θεξαηζίλη, νδφο Ιεσθ. Παιακίλνο 146 θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην
Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ αξ. Κ.Α.Δ. 38843/02/Β/97/104.
Ζ δηάξθεηα ηεο έρεη νξηζζεί ζε εθαηφ (100) έηε απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην νηθείν Κεηξψν Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ.
Πθνπφο ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη:
α) Ζ αγνξά, απνζήθεπζε, ζπληήξεζε, πψιεζε δηαθφξσλ αγαζψλ. Ζ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ γηα
ινγ/ζκφ ηξίησλ, ε απνζήθεπζή ηνπο θαη δηαηήξεζε ηνπο ζε απιέο απνζήθεο, ζε απιή ςχμε αιιά θαη
θαηεςπγκέλσλ ζε ςπρφκελνπο ρψξνπο
β)Ζ παξαγσγή, ζπζθεπαζία, πψιεζε θαη ελ γέλεη εκπνξία θάζε είδνπο ηξνθίκσλ, ξνθεκάησλ, πνηψλ
θαη αλαςπθηηθψλ
γ) Ζ αλάιεςε κεηαθνξψλ θαη δηαλνκψλ θάζε είδνπο εκπνξεχκαηνο δηα μεξάο, ζαιάζζεο ε αέξνο
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ δηνηθεί ηελ εηαηξεία εθιέρζεθε απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
ηεο 29/5/2010 . Ρν αλσηέξσ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζχκθσλα κε ην απφ 29/5/2010 πξαθηηθφ ηνπ κε
ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα, έρεη σο εμήο:
Πύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ :
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΘΑΟΑΘΝΙΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Γ/ΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ: ΚΑΚΑΙΖΠ ΑΣΗΙΙΔΑΠ
ΚΔΙΝΠ: ΘΟΗΑΕΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΚΔΙΝΠ:
ΚΔΙΝΠ:
ΚΔΙΝΠ:
ΚΔΙΝΠ:
ΚΔΙΝΠ:

ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΕΑΦΔΗΟΗΝ ΞΔΡΟΝΙΑ
ΠΡΝΚΞΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΣΖΛΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

Πηελ πξνεγνχκελε ρξήζε εμαγνξάζζεθαλ κεηά απφ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10
ηνπ Λ. 2190/1920, νη εηαηξείεο Transport Link AE αληί 220.910 € θαη Express Link EΞΔ αληί 280.208 €
Ρν 2010 είλαη ε δεχηεξε ρξνληά πνπ ζπληάζζνληαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνπλ ηελ εηαηξεία (κεηξηθή ) θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο (ν
φκηινο). Νη ζπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηε κεηξηθή. Νη
ζπγαηξηθέο ελνπνηήζεθαλ πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηήζεθε ν έιεγρνο ηνπο.
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Ξνζά ζε επξψ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)

Γνκή ηνπ Νκίινπ
Δηαηξεία
Δδξα
Γξαζηεξηφηεηα
Ππκκεηνρή
Transport Link AE
Αζπξφππξγνο Αηηηθήο
Κεηαθνξέο
100%
Express Link EΞΔ
Καγνχια Αηηηθήο
Ραρπκεηαθνξέο
100%
Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010 ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο εγθξίζεθαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο ηελ 20 Καξηίνπ 2011.

2. Βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

2.1. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, κε
εμαίξεζε νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο
κε κεηαβνιέο θαηαρσξνχκελεο ζηελ θαζαξή ζέζε (δηαζέζηκα πξνο πψιεζε), ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη ηελ αξρή απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ.
Ζ

ζχληαμε

ησλ

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

έγηλε

ζχκθσλα

κε

ηα

ηα

Γηεζλή

Ξξφηππα

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ήηαλ ζε ππνρξεσηηθή ηζρχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010.

2.2. Ρήξεζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ
Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, φπσο
έρεη ην δηθαίσκα θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηεί εμσινγηζηηθέο εγγξαθέο πξνζαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ
λα θαηαξηίζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ.

2.3. Σξήζε εθηηκήζεσλ
Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α., απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξείαο, ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη
ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα έζνδα έμνδα πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
Ζ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία
γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ, ελψ ηα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ
απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Νη αλαζεσξήζεηο ησλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαδνρψλ γίλνληαη ζε
ζπλερή βάζε θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζε επφκελεο, εάλ
επεξεάδνπλ θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο ρξήζεηο.
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2.4. Λέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ
Ππγθεθξηκέλα λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία έρνπλ
εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ρξήζεσο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ
επίδξαζε από ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ λέσλ πξνηύπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηώλ
παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: Ππγθεθξηκέλα λέα πξφηππα,
ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ
Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη
δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη θαησηέξσ

Α. Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2010
ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009
[ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 494/2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ, ηεο 3 Ηνπλίνπ 2009, L 149 - 12.6.2009].
Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε
ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο
ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο.
Ζ έγθξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 27 ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα δηεζλή πξφηππα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) 1, ΓΞΣΑ 4, ΓΞΣΑ 5, ΓΙΞ 1, ΓΙΞ 7, ΓΙΞ 14, ΓΙΞ 21, ΓΙΞ 28,
ΓΙΞ 31, ΓΙΞ 32, ΓΙΞ 33, ΓΙΞ 39 θαη ζηε δηεξκελεία 7 ηεο Κφληκεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ (ΚΔΓ)
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.
Ζ εηαηξεία θαη ν κηινο εθαξκφδεη φιεο ηηο αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ γηα ηηο απνθηήζεηο θαη
ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010.
ΓΞΣΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ
2009.[ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 495/2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 3εο Ηνπλίνπ 2009, L 149 - 12.6.2009]
Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ
νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ:
α) Ρν πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη,
β) Ρα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε
επηρεηξήζεσλ, θαη
γ) Ρα κειινληηθά απνηειέζκαηα.
Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ:
α) Ξαξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο, ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν απνθηψλ λα επηκεηξά
ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην αλαινγηθφ πνζνζηφ
ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
απνθηψκελνπ.
β) Ρελ θαηαρψξηζε ζηα απνηειέζκαηα, δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε, θαη
γ) Ρελ θαηαρψξηζε ζηα απνηειέζκαηα, κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ
ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο.
Ζ έγθξηζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 3 ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ ΓΞΣΑ 1, ΓΞΣΑ 2, ΓΞΣΑ
7, ζηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ) 12, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 28, ΓΙΞ 32, ΓΙΞ 33, ΓΙΞ 34, ΓΙΞ 36, ΓΙΞ
37, ΓΙΞ 38, ΓΙΞ 39 θαη ζηε δηεξκελεία 9 ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΔΓΓΞΣΑ) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ
δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.
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Ζ εηαηξεία θαη ν κηινο εθαξκφδεη φιεο ηηο αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ γηα ηηο απνθηήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010.
ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθόξεζεο»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1136/2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 25εο
Λνεκβξίνπ 2009, L 311/6 - 26.11.2009].
Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ απνζθνπνχλ ζην λα θαηαζηήζνπλ επρεξέζηεξε ηε ρξήζε ηνπ θαη ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπ κειινληηθά. Δπηπιένλ, δηαγξάθνληαη απφ ην πξφηππν κεξηθέο παξσρεκέλεο
κεηαβαηηθέο θαζνδεγήζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη κεξηθέο ήζζνλνο ζεκαζίαο αλαδηαηππψζεηο. Νη
νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο.
ΓΞΣΑ 2 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Κεηνρώλ»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 244/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο Καξηίνπ
2010, L 77/42 - 24.3.2010]
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 2 δηεπθξηλίδεη ηε ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ βαζίδνληαη
ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ, ζηηο νπνίεο ν πάξνρνο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πιεξψλεηαη ηνηο κεηξεηνίο θαη ε
ππνρξέσζε αλαιακβάλεηαη απφ άιιε νληφηεηα ηνπ νκίινπ (ζπλαιιαγέο νκίισλ νη νπνίεο αθνξνχλ
παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά).
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ
Δπηπξφζζεηα κε ηνλ αλσηέξσ θαλνληζκφ ε Γηεξκελεία 8 θαη ε Γηεξκελεία 11 ηεο Δπηηξνπήο
Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΔΓΓΞΣΑ), πνπ αλαθέξνληαη ζην
ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Κεηνρψλ», απαιείθνληαη.
ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2009. [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 839/2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 15εο Πεπηεκβξίνπ
ηνπ 2009,
L 244/6 - 16.9.2009]
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή
ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο.
Δπεηδή ε εηαηξεία θαη ν κηινο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 ε
ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη.
ΔΓΓΞΣΑ 12 «Γηαθαλνληζκνί γηα ηελ παξνρή δεκόζηαο ππεξεζίαο»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 30 Καξηίνπ 2009. [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 254 /2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 25εο Καξηίνπ ηνπ
2009, L 80/5 - 26.3.2009]
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο (δηαθαλνληζκνχο)
παξαρψξεζεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ.
Ρν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (IFRS) 1, ε IFRIC 4 θαη ε δηεξκελεία 29 ηεο κφληκεο
επηηξνπήο δηεξκελεηψλ (ΚΔΓ-SIC) ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα Β ηεο IFRIC 12 φπσο
αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ζηνλ κηιν
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ΔΓΓΞΣΑ 15 «Ππκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο» Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν,
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2009 [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 636 /2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 22αο Ηνπιίνπ ηνπ 2009, L 191/5 23.7.2009]
Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη θαη θαζνδεγεί ζρεηηθά κε ην πφηε πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ηα έζνδα απφ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ, θαη εηδηθφηεξα, εάλ κηα ζχκβαζε θαηαζθεπήο
εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 11 Ππκβάζεηο Θαηαζθεπήο ή ηνπ Γ.Ι.Ξ. 18 Έζνδα.
Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ζηνλ κηιν
ΔΓΓΞΣΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2009 [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 460 /2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 4εο Ηνπλίνπ ηνπ
2009, L 139/6 - 5.6.2009]
Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ
λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξνί ηνπο
φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη
απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην
αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν.
H δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη ζηνλ κηιν
ΔΓΓΞΣΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Νθησβξίνπ 2009 [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1142 /2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 26εο
Λνεκβξίνπ ηνπ 2009, L312/8 - 27.11.2009]
Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακθίδξνκσλ (nonreciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ
ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη: α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β)
δηαλνκέο πνπ δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
είηε κεηξεηψλ.
Ρν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (IFRS) 5 θαη ην δηεζλέο ινγηζηηθφ πξφηππν (ΗΑS) 10
ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
Ζ δηεξκελεία απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.
ΔΓΓΞΣΑ 18 «Κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο» Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν,
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Νθησβξίνπ
2009 [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1164 /2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 27εο Λνεκβξίνπ ηνπ 2009, L314/15 1.12.2009]
Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε
ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε
ππεξεζίεο. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ.
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Ρν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (IFRS) 1
πξνζάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.

ηξνπνπνηείηαη

ζχκθσλα κε ην

Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ζηνλ κηιν.
Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο
εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ)
Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 243/2010 ΡΖΠ
ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο Καξηίνπ 2010, L 77/33 - 24.3.2010]
Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ εθδφζεθαλ
ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.
ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη
ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 2.
ΓΞΣΑ 5 «Mε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο»
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο.
ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα.
ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ
ζηνηρείν.
ΓΙΞ 7 «Θαηαζηάζεηο Ρακεηαθώλ Ονώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
ΓΙΞ 17 «Κηζζώζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο
ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.
ΓΙΞ 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ επηκεξηζκφ θαη ηελ επηκέηξεζε (γηα ζθνπνχο απνκείσζεο)
ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη
ζα επηκεξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο ζε θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ή
νκάδεο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ απνθηψληνο πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηηο
ζπλέξγεηεο ηεο ζπλέλσζεο.
ΓΙΞ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο απνθηεζέληνο
ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
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Νη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ:
α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ πξνπιεξσκή
δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην,
β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, θαη
γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο
ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά
ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα.
Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Ξαξαγώγσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε θαζνξίδεη πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο
δηεξκελείαο ζε παξάγσγα ελζσκαησκέλα ζε ζπκβφιαηα.
Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην
εμσηεξηθό»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα θαηνρήο θαη θαζνξηζκνχ ελφο παξάγσγνπ ή
κε παξάγσγνπ κέζνπ σο κέζνπ αληηζηάζκηζεο ζε κηα αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε
εθκεηάιιεπζε εμσηεξηθνχ. Ρν/α κέζν/α αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρεηαη/νληαη απφ νπνηαδήπνηε
νηθνλνκηθή νληφηεηα ή νληφηεηεο εληφο ηνπ νκίινπ, αξθεί λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ,
ηεθκεξίσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 .
ΓΞΣΑ1 «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο »
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 550/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο Ηνπλίνπ
2010, L 157/3 - 24.6.2010]
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη νληφηεηεο κε δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο θιάδνπο ηνπ
πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο κεηαβαίλνπλ ζε ΓΞΣΑ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
ινγηζηηθέο αμίεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί
βάζεη ησλ πξνγελέζηεξσλ ινγηζηηθψλ ηνπο θαλφλσλ. Νη νληφηεηεο πνπ απνθαζίδνπλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εμαίξεζε απηή πξέπεη λα ππνρξενχληαη λα επηκεηξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ζέζεο
εθηφο ιεηηνπξγίαο, απνθαηάζηαζεο θαη παξεκθεξείο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 37 «Ξξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη
Δλδερφκελα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία» θαη λα αλαγλσξίδνπλ
απεπζείαο ζηα αδηαλέκεηα θέξδε
νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ απηνχ θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ
θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ΓΞΙΑ
ηεο νληφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 αθνξά επίζεο επαλεθηίκεζε ηεο δηαπίζησζεο ηεο
κίζζσζεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ζηνλ κηιν.

Β. Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2011
ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο» & ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 574/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 30εο Ηνπλίνπ
2010, L 166/6 - 1.7.2010].
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα (γηα ηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΞΣΑ γηα πξψηε θνξά)
απαιιαγήο απφ ηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ βάζεη ηνπ ΓΞΣΑ 7 φζνλ
αθνξά ηηο επηκεηξήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ
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ζπγθξηηηθέο πεξίνδνη ιήγνπλ πξηλ απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009. Πθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ
1 είλαη ε πξφβιεςε πξναηξεηηθήο απαιιαγήο γηα ηηο ελ ιφγσ νληφηεηεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ζηνλ κηιν.
Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 14 (Ρξνπνπνίεζε ) «ΓΙΞ 19 – Ρν όξην ζε έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεώζεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο
ηνπο»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 633/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 19εο Ηνπιίνπ
2010, L 186/10 - 20.7.2010]
Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ζηελ εμάιεηςε ηεο αθνχζηαο επίπησζεο ηεο ΔΓΓΣΞΑ 14 ζε πεξηπηψζεηο φπνπ
κηα νληφηεηα ππνθείκελε ζε απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηεί πξφσξε πιεξσκή
εηζθνξψλ, φηαλ θάησ απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ε νληφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνπιεξσκή
ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίζεη έμνδν. Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ ππφθεηηαη ζε απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε ηξνπνπνίεζε ζηελ ΔΓΓΞΣΑ 14
πξνβιέπεη ηνλ ρεηξηζκφ ηεο ελ ιφγσ πξνπιεξσκήο, φπσο θαη θάζε άιιεο πξνπιεξσκήο, σο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ζηνλ κηιν.
ΓΙΞ 24 (Ρξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 632/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 19εο Ηνπιίνπ
2010, L 186/1 - 20.7.2010].
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε
ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. Ππγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ
λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα
κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ
γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα
κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Ρν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο « (IFRS) 8 Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο» ηξνπνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ζηνλ κηιν.
Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 19 «Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο
ηίηινπο»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2010. [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 662/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο Ηνπιίνπ
2010, L 193/1 - 24.7.2010]
Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί
ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ εθδίδεη γηα ηνλ πιήξε ή κεξηθφ δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ππνρξέσζεο κεηά απφ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξέσζεο.
Ρν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο «(IFRS) 1 Ξξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο»
ηξνπνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ.
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Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ζηνλ κηιν.
ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη
κεηά ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ
2010. [ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1293/2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο
Γεθεκβξίνπ 2009, L 347/24.12.2009]
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πψο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά νξηζκέλα δηθαηψκαηα φηαλ ηα εθδνζέληα
κέζα εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδφηε.
Δάλ ηα ελ ιφγσ κέζα δηαλέκνληαη θαη’ αλαινγία ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηνπ εθδφηε έλαληη
ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ, πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο κεηνρηθφ θεθάιαην, αθφκα θαη αλ ε ηηκή
άζθεζήο ηνπο εθθξάδεηαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εθδφηε.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ζηνλ κηιν.
Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο
εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ)
Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ εθδφζεθαλ
ηνλ Κάην ηνπ 2010. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.
Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζεκεηψκαηνο απηνχ(2 Φεβξνπαξίνπ 2011)
δελ έρνπλ αθόκα πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ. Πχκθσλα φκσο κε ην δεκνζηνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα
ηεο ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ (E.F.R.A.G.)
πξφθεηηαη λα πηνζεηεζνχλ εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011 Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη , ην
αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηελ 30ε
Ηνπλίνπ 2010 θαη έρνπλ σο αθνινχζσο:
ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο»
Νη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ: α)Ρελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο εχινγεο αμίαο (σο
ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο) πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί κε βάζε πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο (Γ.Ξ.Ι.Α)
εμαηηίαο κηαο δεκφζηαο πξνζθνξάο ε ηδησηηθνπνίεζεο αθφκε θαη αλ ην γεγνλφο απηφ είρε ζπκβεί κεηά
απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ αιιά πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ πξψησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ β) Ρελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο (σο
ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο) ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία
κεηάβαζεο απφ επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε «εηδηθέο ξπζκίζεηο» αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
ινγηζηηθή αμία πεξηιακβάλεη θφζηε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ γ) Γελ απαηηείηαη ε
εθαξκνγή ηνπ ΓΙΞ 8 φηαλ αιιάδεη κία ινγηζηηθή αξρή ζηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πξψηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε νληφηεηα έρεη δεκνζηεχζεη ήδε ελδηάκεζεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34 απαηηνχληαη γλσζηνπνηήζεηο.
ΓΞΣΑ 3 «Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ αλαπξνζαξκφδεηαη ην ελδερφκελν ηίκεκα πνπ ιακβάλεηαη ζε κία ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ πξηλ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ ΓΞΣΑ 3 (2008) θαηά ηελ
εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ. Γίδνληαη νδεγίεο γηα ηελ κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ. Δπηπιένλ
δίδνληαη νδεγίεο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο θαη γηα ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ
παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπ απνθηψκελνπ.
ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο θπξίσο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
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ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ
ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.
ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΙΞ 21, ΓΙΞ 28 θαη ΓΙΞ 31 πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.
ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε
ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε
επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ
απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.
Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α 13 «Ξξνγξάκκαηα Ξηζηόηεηαο Ξειαηώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο
επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.

3. Ξεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ
Νη θχξηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη
αθφινπζεο:
3.1. Δλνπνίεζε – Απνηίκεζε ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ
Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ ελνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο αγνξάο. Ρν θφζηνο ηεο
απφθηεζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα επηξξηπηένπ ζηελ ζπλαιιαγή. Ρα εμαηνκηθεπκέλα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ ζπληζηνχλ κηα επηρεηξεκαηηθή
ελνπνίεζε απνηηκψληαη θαηά ηελ απφθηεζε ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο. Ρν πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θφζηνο,
θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία
ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα.
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη απξαγκαηνπνίεηα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ
ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ δηαγξάθνληαη. Νη απξαγκαηνπνίεηεο δεκίεο, δηαγξάθνληαη εθφζνλ δελ
ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ
ζπγαηξηθψλ είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ φκηιν.
Νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο,
απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο δεκίεο απνκείσζεο.
3.1. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινγηζκηθφ
Νη άδεηεο ινγηζκηθνχ (εζσηεξηθψο θαη εμσηεξηθψο απνθηεζείζεο) απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο
κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο.
Ζ αμία ηνπ εζσηεξηθψο δεκηνπξγνπκέλνπ ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηε ρξήζε 2008 θαη 2009
πεξηιακβάλεη φια ηα άκεζα επηξξηπηέα θφζηε, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα.
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3.2. Δλζώκαηα πάγηα
Απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ πξνβιέςεηο
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.
Νη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη. Πεκαληηθέο βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ
εθφζνλ απηέο πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή, απμάλνπλ ην επίπεδν παξαγσγήο ή βειηηψλνπλ ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ.
Ρα ελζψκαηα πάγηα δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζή ηνπο ή φηαλ δελ αλακέλνληαη
πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπο. Ρα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε δηαγξαθή ελφο παγίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία
δηαγξάθεηαη ην ελ ιφγσ πάγην.
Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κε ζπληειεζηέο νη νπνίνη πξνζεγγίδνπλ ηηο
σθέιηκεο δηάξθεηεο δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ. Ρα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ
ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο
πνπ έρεη σο εμήο:
Δγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ, Δπί ηεο αμίαο θηήζεσο , πξνο ηα έηε κίζζσζεο ησλ
αθηλήησλ ή ησλ εηψλ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο (εάλ είλαη ιηγφηεξα απφ ηα έηε κίζζσζεο)
Ηδηφθηεηα θηίξηα θαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ζε ηδηφθηεηα θηίξηα 30-35 έηε
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη γεληθά Hardware (Ζ/, νζφλεο, θάκεξεο, scanners θιπ) , 5 έηε
Ινγηζκηθφ θαη γεληθά Software , 5 έηε
Αλπςσηηθά κεραλήκαηα – θιαξθ , 10 έηε
Κεηαθνξηθά κέζα εθηφο ρψξνπ απνζεθψλ (θνξηεγά) 5 έηε
Οάθηα απνζήθεο , 20 έηε
Ξάλειο-ςπθηηθνί ζάιακνη θηηξίσλ, θπζνχλεο θαη ξάκπεο απνζεθψλ , 20 έηε
Κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη ςχμεο απνζεθψλ , 10 έηε
Γελλήηξηεο , 10 έηε
Γηα ηα ινηπά πάγηα θξίζεθαλ επαξθείο νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ θνξνινγηθή
λνκνζεζία.
Γηα ηα πάγηα ζηνηρεία δελ έρνπλ ππνινγηζζεί ππνιεηκκαηηθέο αμίεο.
ηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο
(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα.
3.3. Απαηηήζεηο από πειάηεο
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ
νλνκαζηηθή αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Νη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ
επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε
ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο
απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ
εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν
ζηα απνηειέζκαηα.
3.4. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα πηζαλή απνκείσζε
φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη
αλαθηήζηκε. ηαλ ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ
ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Ζ
αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο εθηηκψκελεο ηηκήο
πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. Θαζαξή εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα
ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο
ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε
πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή
παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
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απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη
απφ ηελ δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ
ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη
ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα αλαγλσξηζηνχλ μερσξηζηά.
Αληηινγηζκφο δεκηάο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε πξνεγνχκελα
έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ ή έρεη
κεησζεί. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν.
Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο
ζηνηρείσλ.
3.5. Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα
Ξεξηιακβάλνληαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζην ηακείν θαη νη θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο. Δπίζεο
πεξηιακβάλνληαη νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο κε αξρηθή
ιήμε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ.
Γηα ηε ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απνηεινχληαη απφ
κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα φπσο πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ.
3.6. Κηζζώζεηο
Πχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α νη κηζζψζεηο δηαθξίλνληαη ζε ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο.
Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο νη νπνίεο κεηαθέξνπλ ζηνλ κηζζσηή νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη
ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κηζζσκέλν πάγην, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο
ζηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ή, αλ απηή είλαη ρακειφηεξε, ζηε παξνχζα αμία ησλ
ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Νη πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ηα νπνία θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα θαη ηεο κείσζεο
ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Ρα θεθαιαηνπνηεζέληα κηζζσκέλα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πάγηα
απνζβέλνληαη κε ηελ επζεία κέζνδν εληφο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσή ηνπο.
Κηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ
θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζσκάησλ
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο.
3.7. Φόξνο Δηζνδήκαηνο (Ρξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο)
Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θαη ηνλ
αλαβαιιφκελν θφξν.
Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ θνξνινγεηέσλ
θεξδψλ ηεο
εηαηξείαο φπσο
πξνθχπηνπλ απφ ηε θνξνινγηθή ηεο δήισζε.
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο ζε
φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο
θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Νη αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο θαη ηηο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη
δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ
δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο εθηηκψληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη
κεηψλνληαη ζην βαζκφ πνπ δε ζεσξείηαη πηζαλφλ φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη
ησλ νπνίσλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηε ρξήζε πνπ ε απαίηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ή ε
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ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί, θαη βαζίδνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο
λφκνπο) πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζζεί απεπζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
3.8. Θξαηηθά Αζθαιηζηηθά Ξξνγξάκκαηα
Ρν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο θαιχπηεηαη απφ ηνλ θχξην Θξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (ΗΘΑ) πνπ ρνξεγεί ζπληαμηνδνηηθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο. Θάζε εξγαδφκελνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο ην κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ ηκήκα ηεο
ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαιχπηεηαη απφ ηελ εηαηξεία. Κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν
είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ εηαηξεία δελ
έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή κειινληηθψλ παξνρψλ κε βάζε απηφ
ην πξφγξακκα.
3.9. Ξξνβιέςεηο γηα Απνδεκίσζε Ξξνζσπηθνύ ιόγσ Ππληαμηνδόηεζεο
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2112/20 ε εηαηξεία ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ
ζηνπο απνρσξνχληεο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο, Ρν χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ
εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ην ιφγν απνρψξεζεο απφ ηελ
εηαηξεία (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Νη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ζπληαμηνδφηεζεο
ππνινγίδνληαη ζηε πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ έρνπλ ζσξεπζεί θαηά ηε ιήμε
ηνπ έηνπο, κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλακελφκελεο εξγαζηαθήο δσήο. Νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαη
αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο θαη θαζνξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαινγηζηηθή Κέζνδν ηεο
Ξξνβεβιεκέλεο Ξηζησηηθήο Κνλάδαο πνρξέσζεο (Projected Unit Credit – ΓΙΞ 19 παξ 64). Ρα
θαζαξά θφζηε ζπληαμηνδφηεζεο ηεο πεξηφδνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
θαη απνηεινχληαη απφ ηε παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ έγηλαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, ηνπο ηφθνπο επί ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ, ην θφζηνο πξνγελέζηεξεο ππεξεζίαο, ηα
αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο θαη φπνηα άιια πξφζζεηα ζπληαμηνδνηηθά θφζηε.
3.10.
Ξξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο
Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο
απνηέιεζκα πξνγελέζηεξσλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηεο κέζσ εθξνήο πφξσλ θαη κία
αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε
θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ παξνχζα αμία ηνπ
εμφδνπ πνπ αλακέλεηαη λα ρξεηαζηεί γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. Αλ ε επίδξαζε ηεο
ρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη πξνεμνθιψληαο ηηο
αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο κε έλαλ ζπληειεζηή πξν θφξσλ ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηηο
ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην,
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ππνρξέσζε. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ
αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα κηαο
εθξνήο πφξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη κηθξή. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ
αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη φηαλ κηα εηζξνή νηθνλνκηθψλ
σθειεηψλ είλαη πηζαλή.
3.11.
Έζνδα
Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή απφ άιιεο
ζπλαιιαγέο πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα
επηκεηξεζνχλ αμηφπηζηα.
Έζνδα απφ κεξίζκαηα ινγίδνληαη φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο απφ ηνπο κεηφρνπο κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ.
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Ρα έζνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ ινγηζηηθή αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ.
3.12.
Θεθάιαηα
Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, Θ.Λ. 2190/1920, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί
ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο:
Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο
ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη
δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο
απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν.
Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ γεληθή ζπλέιεπζε, κέζα
ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ
πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ.
ηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαη ε γεληθή ζπλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξία κπνξεί λα ιπζεί κε
δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.
Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ
απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο,
ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα εηο λένλ. Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ
απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ.
Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο
απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη
ππνρξεσηηθή. Απηφ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην
κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ,
εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ
έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Ρέινο, κε πιεηνςεθία
ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί
λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. H εηαηξία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα.

4. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ
Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο δελ ηελ εθζέηνπλ ζε ζεκαληηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο
φπσο πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο, ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν επηηνθίσλ θαη θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο.
4.1. Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, φηαλ ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο αδπλαηεί λα εμνθιήζεη
πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη. Ζ Γηνίθεζε δηαρεηξίδεηαη πξνζεθηηθά ηελ έθζεζε ηεο ζε πηζησηηθφ
θίλδπλν θαη φιεο νη ζπλεξγαζίεο ηεο είλαη κε κεγάιεο εκπνξηθέο-παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ
θαηέρνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο ζηνπο θιάδνπο ηνπο.
4.2. Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο δελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν απφ ηελ
επίδξαζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο ηζρχνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη
ζπλάιιαγκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο.
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4.3. Θίλδπλνο επηηνθίσλ
Ν δαλεηζκφο ηεο εηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ ηφζν ζε ζηαζεξά επηηφθηα φζν θαη ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα.
Υο εθ ηνχηνπ, ε Δηαηξία δελ ππφθεηηαη ζε πςειφ θίλδπλν απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ε Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαη ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ.

5. Πεκεηώζεηο

επί

ησλ

ζηνηρείσλ

ηνπ

ηζνινγηζκνύ

θαη

ηεο

θαηάζηαζεο

απνηειεζκάησλ

5.1. Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξέρεηαη επεμήγεζε ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο αμίαο θηήζεσο θαη
ησλ απνζβέζεσλ θαηά ηελ 31.12.2010 .

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Θφζηνο
31/12/2009
Ξξνζζήθεο
Πωλήζειρ
Θφζηνο
31/12/2010
Πσξεπκέλεο
Απνζβέζεηο
31/12/2009
Απνζβεζεηο
2010
Κεηψζεηο
απνζβέζεσλ
Πσξεπκέλεο
Απνζβέζεηο
31/12/2010
Αλαπόζβ. Αμία
31/12/2010

Γήπεδα

Θηίξηα

Κεραλ/ηα

Κεηαθ.
Κέζα

0,00
1.747.549,52
0,00

246.701,99
3.350.829,99
0,00

1.731.286,82
2.123.300,00
0,00

1.747.549,52

3.597.531,98

0,00
0,00

Έπηπια

Πύλνιν

1.009.495,87
386.711,22
-135.306,72

1.467.670,15
197.223,64

4.455.154,83
7.805.614,37
-135.306,72

3.854.586,82

1.260.900,37

1.664.893,79

12.125.462,48

-35.559,67

-553.654,68

-349.892,65

-761.860,04

-1.700.967,04

-25.761,80

-114.436,43

-167.606,18

-109.150,98

-416.955,39

0,00

31.228,52

31.228,52

0,00

-61.321,47

-668.091,11

-486.270,31

-871.011,02

-2.086.693,91

1.747.549,52

3.536.210,51

3.186.495,71

774.630,06

793.882,77

10.038.768,57
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ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ

Ζ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Θφζηνο
31/12/2009
Ξξνζζήθεο
Πωλήζειρ
Θφζηνο
31/12/2010
Πσξεπκέλεο
Απνζβέζεηο
31/12/2009

Γήπεδα

Θηίξηα

Κεραλ/ηα

1.747.549,52

246.701,99
3.350.829,99
0,00

1.731.286,82
2.123.300,00
0,00

1.747.549,52

3.597.531,98

Απνζβεζεηο
2010
Κεηψζεηο
απνζβέζεσλ
Πσξεπκέλεο
Απνζβέζεηο
31/12/2010
Αλαπόζβ.
Αμία
31/12/2010

Κεηαθ.
Κέζα

Έπηπια

Πύλνιν

529.665,25
291.831,35
44.590,64

1.467.670,15
197.223,64

3.975.324,21
7.710.734,50
44.590,64

3.854.586,82

776.905,96

1.664.893,79

11.641.468,07

-35.559,67

-553.654,68

-239.499,01

-761.860,04

-1.590.573,40

-25.761,80

-114.436,43

-74.888,81

-109.150,98

-324.238,02

2.112,86

1.747.549,52

2.112,86

-61.321,47

-668.091,11

-312.274,96

-871.011,02

-1.912.698,56

3.536.210,51

3.186.495,71

464.631,00

793.882,77

9.728.769,51

Πηίο πξνζζήθεο ηεο ρξήζεο 2010 έρεη ζπκπεξηιεθζεί επέλδπζε ζε γήπεδν θαη βηνκεραληθφ θηίξην ζηνλ
Αζπξφππξγν χςνπο πεξίπνπ 7 εθ. επξψ
Απνζβέζεηο
Νη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππνινγίζηεθαλ σο εμήο:
Δίδνο παγίνπ
Δγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ (πάλειο
θηηξίσλ,ςπθηηθνί ζάιακνη, θπζνχλεο, ξάκπεο
απνζεθψλ θ.α.)
Ινγηζκηθφ, Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη γεληθά
Hardware
Κεηαθνξηθά κέζα-θνξηεγά
Οάθηα απνζήθεο
Έπηπια θαη Ινηπφο εμνπιηζκφο
Κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη ςχμεο απνζεθψλ
Γελλήηξηεο
Αλπςσηηθά κεραλήκαηα – θιαξθ
Ηδηφθηεηα θηίξηα θαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ζε
ηδηφθηεηα θηίξηα

Βάζε ππνινγηζκνύ
Δπί ηεο αμίαο θηήζεσο , πξνο ηα έηε
κίζζσζεο ησλ αθηλήησλ ή ησλ εηψλ
ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο (εάλ είλαη
ιηγφηεξα απφ ηα έηε κίζζσζεο)
Δληφο 5εηίαο
5 έηε
20 έηε
6-8 έηε
10 έηε
10 έηε
10 έηε
30-35 έηε
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5.2. Άϋια Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ν ινγαξηαζκφο αθνξά θπξίσο ζε ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία.
Ν ινγαξηαζκφο θαηά ηελ ρξήζε 2010 παξνπζίαζε ηελ παξαθάησ θίλεζε:

ΑΤΛΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Ο Όμιλος
Αμία θηήζεσο

Ξξνζζήθεο

Αμία
θηήζεσο

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο

31.12.2009

2010

31.12.2010

31.12.2009

2010

31.12.2010

34.943,64
Η εηαιρία

1.289.601,30

1.254.657,66

421.060,54

89.179,06

510.239,60

Αμία θηήζεσο

Ξξνζζήθεο

Αμία
θηήζεσο

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο

31.12.2009

2010

31.12.2010

31.12.2009

2010

31.12.2010

833.748,14

34.943,64

868.691,78

421.060,54

89.179,06

510.239,60

Αλαπφζβεζην
πφινηπν
31.12.2010
779.361,70

Αλαπφζβεζην
πφινηπν
31.12.2010
358.452,18

Πην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηεο 31.12.2009 πεξηιακβάλεηαη πνζφ € 340.646,67 πνπ αθνξά
εζσηεξηθψο απνθηεζείζα αμία ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ . Ρν ινγηζκηθφ απηφ είλαη πιήξσο
ιεηηνπξγηθφ απφ ηελ αξρή ηνπ 2010, κε ζπλέπεηα λα απνζβέλεηαη πιένλ θαλνληθά.
Δπίζεο ζηα άπια ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλεηαη ε άπιε αμία ηεο απφθηεζεο ησλ δχν ζπγαηξηθψλ
Express Link ΔΞΔ θαη Transport Link AE ε νπνία θαηά ηνλ ρξφλν ηεο απφθηεζήο ηνπο (2009)
ππνινγίζζεθε ζε 420.909,52 €
5.3. Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο.
Ζ κεηξηθή εηαηξεία Foodlink AE ην 2009 εμαγφξαζε κεηά απφ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 10 ηνπ Λ. 2190/1920, ην 100% ησλ εηαηξεηψλ Transport Link AE αληί 220.910,00 € θαη Express
Link EΞΔ αληί 280.208,00 €. Ρφ 2010 πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Transport
Link AE θαηά 300.000 επξψ.
Γνκή ηνπ Νκίινπ

Θπγαηξηθή Δηαηξεία
Transport Link AE
Express Link EΞΔ
Ππλνιηθή επέλδπζε ζε ζπγαηξηθέο

Ππκκεηνρή
520.910,00
280.208,00
801.118,00
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σνοπηικά οικονομικά ζηοιτεία Θσγαηρικών Δηαιρειών καηά ηην 31.12.2010
Επωνςμί
α
Transpor
t Link AE
Express
Link EΞΔ

Υώπα
Εγκ/ζη
ρ
Ελλάδ
α
Ελλάδ
α

Αξία
κηήζηρ

Πεπιοςζιακά
ζηοισεία

520.910,0
0
280.208,0
0

Τποσπεώζ
ειρ

Εζοδα

Αποηελέζμαηα
ππο θόπων

Ποζοζηό
ζςμμεηοσήρ

447.375,42

212.493,78

448.960,00

-77.287,67

100%

258.193,37

118.244,21

328.511,30

130.193,26

100%

5.4. Ινηπέο επελδύζεηο
Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2009
31.12.2009

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Ινηπέο επελδχζεηο
(δηαζέζηκα γηα πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία)

9.674,00

25.700,00

9.674,00

25.700,00

Ρα δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (κεηνρέο ζην ΣΑΑ) απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο
αμίεο θαη νη κεηαβνιέο ηνπο, απφ ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία, θαηαρσξνχληαη ζηε θαζαξή ζέζε
απφ φπνπ θαη κεηαθέξνληαη ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο κε ηελ πψιεζή ηνπο ή φηαλ απηά απνκεησζνχλ.
Πηελ αλσηέξσ θαηεγνξία έρνπλ εληαρζεί νη παξαθάησ εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην κεηνρέο:
Κεηνρή
ΓΔΖ
ΗΛΡΟΑΘΝΚ

Ξνζφηεηα

Ρηκή θιεηζίκαηνο

Δχινγε αμία

31.12.2010

31.12.2010

Αμία Θηήζεο

100

10,74

1.074,00

19,16

20.000

0,43

8.600,00

4,30*

Πύλνιν

9.674,00
Κέζνο ζηαζκηζκέλνο φξνο

Ζ απνηίκεζε ησλ αλσηέξσ επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξφο πψιεζε, ήηαλ χςνπο 16.026 € θαη
θαηαρσξήζεθε απεπζείαο ζε κείσζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ. Δπίζεο απεηθνλίζζεθε ζηελ θαηάζηαζε
Ππλνιηθψλ Δζφδσλ , ζε κείσζε ησλ Ππλνιηθψλ εζφδσλ πεξηφδνπ.
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5.5. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο.
Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Γνζκέλεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ
ζε ζπλεξγαδφκελεο εηαηξίεο
ελνηθίαζεο
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη
πξνο ΓΔΖ

470.452,00

31.12.2010

455.452,00

31.12.2009

470.452,00

455.452,00

Γνζκέλεο εγγπήζεηο
31.12.2010
Δγγπήζεηο ελνηθίσλ

448.552,00

433.552,00

21.900,00

21.900,00

470.452,00

455.452,00

Δγγπήζεηο ΓΔΖ
Πχλνιν

31.12.2009

5.6. Απαηηήζεηο από Ξειάηεο
Πην ινγαξηαζκφ «Απαηηήζεηο απφ πειάηεο» εκθαλίδνληαη ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010

Απαηηήζεηο
απφ πειάηεο

4.415.769,85

31.12.2009

31.12.2010

3.289.958,04

31.12.2009

4.470.810,88

3.454.996,48

5.7. Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πην ινγαξηαζκφ «Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» πεξηιακβάλνληαη:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009
Σξεψζηεο Γηάθνξνη (εθηφο ησλ
πξνθαηαβιεκέλσλ-παξαθξαηεκέλσλ
θφξσλ εηζνδήκαηνο)

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010

31.12.2009

416.954,00

305.588,56

415.343,29

296.794,66

Ινγ/κνί Γηαρεηξίζεσο Ξξνθ/ιψλ θαη
Ξηζηψζεσλ

13.193,12

20.126,57

13.193,12

20.126,57

Έμνδα Δπνκέλσλ Σξήζεσλ

41.810,99

83.282,62

39.105,99

80.639,02

471.958,11

408.997,75

467.642,40

397.560,25

Πύλνιν
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Πην ινγαξηαζκφ «Σξεψζηεο δηάθνξνη» ηεο Δηαηξίαο ην 2009 πεξηιακβάλνληαη ρξεσζηηθφ ππφινηπν
ΦΞΑ χςνπο 345.909€ θαη δηεπθνιχλζεηο πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο.
5.8. Απαηηήζεηο από θόξν εηζνδήκαηνο
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Απαηηήζεηο απφ θφξν
εηζνδήκαηνο

215.270,09

311.249,90

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010

31.12.2009

209.372,46

311.249,90

Πην ινγαξηαζκφ απεηθνλίδεηαη θπξίσο ε πξνθαηαβνιή γηα θφξν εηζνδήκαηνο.
5.9. Σξεκαηηθά δηαζέζηκα
Ρα δηαζέζηκα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη:

Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο
Θαηαζέζεηο
πξνζεζκίαο
Πύλνιν

5.10.

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

31.12.2010

6.961,41
1.593.787,61

9.469,22
1.172.647,35

4.441,50
1.477.068,33

8.167,80
1.119.492,52

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

5.182.116,57

1.481.509,83

5.127.660,32

1.600.749,02

31.12.2009

Κεηνρηθό θεθάιαην

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ αλέξρεηαη ζε 2.174.100,00 € δηαηξνχκελν ζε
7.247.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 € εθάζηεο. Δληφο
ηνπ 2010 ην θεθάιαην απμήζεθε κε θεθαιαηνπνίεζε απφ απνζεκαηηθά ππέξ ην άξηην χςνπο 652.230 €.
Πηε ζπλέρεηα θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο εηαηξίαο ηεο 8/8/2010 ην κεηνρηθφ θεθάιαην
κεηψζεθε ηζφπνζα θαηά 652.230 € κε επηζηξνθή ηνπ πιενλάδνληνο θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο.

5.11.

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην

Ν ινγαξηαζκφο Γηαθνξά ππέξ ην Άξηην θαηά ην 2010 γηα ηελ εηαηξία θαη γηα ηνλ κηιν θηλήζεθε σο
αθνινχζσο :

Διαθοπά ςπέπ ηο άπηιο ηην 01/01/2010
Μείον κεθαλαιοποίηζη με απόθαζη Γεν.
ςνέλεςζηρ μεηόσων ηηρ 8/8/2010
Διαθοπά ςπέπ ηο άπηιο ηην 31/12/2010

733.582,79
652.230,00
81.352,79
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5.12.

Απνζεκαηηθά

Ν ινγαξηαζκφο απνζεκαηηθά αλαιχεηαη:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Ραθηηθφ
Απνζεκαηηθφ

31.12.2010

31.12.2009

282.734,24

230.435,44

278.426,00

229.886,00

1.844.769,00

1.414.080,00

1.844.769,00

1.414.080,00

8.132,09

8.132,09

8.132,09

8.132,09

5.932,93

5.932,93

5.932,93

5.932,93

-78.342,00

-62.316,00

-78.342,00

-62.316,00

2.063.226,26

1.596.264,46

2.058.918,02

1.595.715,02

Αθνξνιφγεην
απνζεκαηηθφ
Λ.3299/04
Απνζεκαηηθά απφ
απαιι/λα απφ ηε
θνξνινγία έζνδα
Απνζεκαηηθά απφ
εηδηθψο
θνξνινγεζέληα
έζνδα
Δηδηθφ
απνζεκαηηθφ
απνηίκεζεο
κεηνρψλ
Πχλνια

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Πρεηηθά κε ηνπ αλσηέξσ ινγαξηαζκνχο αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Πηελ ρξήζε 2010 ζρεκαηίζζεθε αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ηνπ Λ 3299/04 χςνπο 430.689 € θαζψο
θαη ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ χςνπο 48.540 €. Ρα δχν απνζεκαηηθά αζξνίδνπλ ζην πνζφ ησλ 479.229,00 €.
Ρα αλσηέξσ απνζεκαηηθά παξακέλνπλ αθνξνιφγεηα εθφζνλ δελ δηαλέκνληαη άιισο θνξνινγνχληαη
κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.
Δηδηθφ απνζεκαηηθφ απνηίκεζεο κεηνρψλ.
Αθνξά δηαθνξά απφ ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία κεηνρψλ εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ζηα Σ.Α.Α πνπ ε
εηαηξία δηαθξαηηεί ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα ηηο νπνίεο έσο ζήκεξα
δελ έρεη πξνβεί ζε πξάμε πψιεζεο (βιέπε θαη 5.4 αλσηέξσ).

5.13.

Θέξδε εηο λένλ

Ρα θέξδε εηο λέν πξνέξρνληαη απφ παξαθξαηεζέληα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ θαη απφ ηηο
ινγηζηηθέο δηαθνξέο πξνζαξκνγήο ησλ βηβιίσλ ζηα Γ.Ξ.Σ.Α. κεησκέλα θαηά ηα ζρεκαηηζζέληα
απνζεκαηηθά. Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ην 2010 απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα Κεηαβνιήο
Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
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5.14.

Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Πην ινγαξηαζκφ «Ξξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο», πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο
θαηεγνξίεο ινγαξηαζκψλ:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010

Καθξνπξφζεζκα
ηξαπεδηθά
δάλεηα
(ΔΡΔΞ – ALPHA
BANK)

5.15.

499.999,97

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010

31.12.2009

1.218.137,26

499.999,97

31.12.2009

1.180.637,26

Ξξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ

Νη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίζζεθαλ κέζσ αλαινγηζηηθήο κειέηεο.
Ξαξαδνρέο αλαινγηζηηθήο κειέηεο
01.01 – 31.12.2010
Δπηηφθην πξνεμνθιήζεσο

5,2%

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ

3,5%

Ππληαμηνδφηεζε

Α65, Γ65

Ξιεζσξηζκφο

2,5%

Turn over

0,00%

Ρελ 31/12/2009 ε εηαηξία είρε 199 άηνκα πξνζσπηθφ θαη ν κηινο είρε 222 άηνκα. Ρελ 31/12/2010 ε
εηαηξία είρε 203 άηνκα πξνζσπηθφ θαη ν κηινο 228 άηνκα. Νη εηαηξίεο πνπ ελνπνηνχληαη ζηηο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2010 είραλ 25 άηνκα πξνζσπηθφ πξνζιεθζέληα θπξίσο εληφο ηνπ
2009 κε ρακεινχ χςνπο δηθαηψκαηα απνδεκίσζεο. Έγηλε Αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ηελ αλαζεψξεζε
ηεο πξφβιεςεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ κεηξηθή εηαηξία κε εκεξνκελία 31/12/2010. Ζ
κειέηε ππέδεημε ηελ αχμεζε ηεο πξφβιεςεο γηα Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ θαηά 104.907,62 € κε
ρξέσζε απηνχ ηνπ πνζνχ ζηα έμνδα ηεο εηαηξίαο εληφο ηνπ 2010, σο αθνινχζσο :

Ξξφβιεςε Απνδεκίσζεο
Ξξνζσπηθνχ 01/01/2010
Ξιένλ πξφβιεςε 2010 πνπ θαηαρσξήζεθε
ζηα απνηειέζκαηα 2010
Ξξφβιεςε Απνδεκίσζεο
Ξξνζσπηθνχ 31/12/2010

338.299,47
104.907,62
443.207,09
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5.16.

Ινηπέο πξνβιέςεηο

Ν ινγαξηαζκφο αθνξά πξφβιεςε γηα πηζαλή επηβνιή

πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζαπμήζεσλ πνπ

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ 2008 θαη
2009. Γηα ηηο ρξήζεηο 2005-2006-2007 θαηαινγίζζεθαλ πξφζζεηνη θφξνη χςνπο 123.567 € θαη κε βάζε
απηφ ην πνζφ ζρεκαηίζζεθε πξφβιεςε γηα ηα αλέιεγθηα έηε 2008 θαη 2009 χςνπο 83.190,00 €. Γηα ην
2010 δελ έγηλε πξφβιεςε δηφηη έγηλαλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θνξνινγηθέο αλακνξθψζεηο
γηα ηνλ ηειηθφ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξίαο . Έηζη ν ινγαξηαζκφο έκεηλε
ακεηάβιεηνο γηα ην 2010.

5.17.

Φόξνο Δηζνδήκαηνο θαη Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε (απαίηεζε).

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε (απαίηεζε) ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο κεηξηθήο θαη ηνπ νκίινπ
θαη ζηα απνηειέζκαηα αλαιχεηαη σο εμήο:
Ξξνζσξηλέο δηαθνξέο απφ:

Ηζνινγηζκφο
31.12.2009
24%

Απνηειέζκαηα
Σξήζεσο
2010

Ηζνινγηζκφο
31.12.2010
20%

Φνξνινγηθή δηαθνξά απφ:
Αλαγλψξηζε άυισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ
παγίσλ ζηνηρείσλ
Γηαγξαθή πξφβιεςεο γηα
επηζθαιείο απαηηήζεηο
Ξξφβιεςε γηα απνδεκίσζε
πξνζσπηθνχ
Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή
ππνρξέσζε (απαίηεζε)

99.044,37

-27.354,72

71.689,65

316.059,31

64.391,14

380.450,45

82.320,00

-64.620,00

17.700,00

-81.191,87

-7.449,55

-88.641,42

416.231,81

-35.033,13

381.198,68

Φόρος ειζοδήμαηος (ηρέτον και αναβαλλόμενος)
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Ρξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο
Ξξφβιεςε γηα πξφζζεην θφξν
εηζνδήκαηνο

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010
31.12.2009

273.892,76

275.593,56

242.646,38

268.123,57

0,00

42.000,00

0,00

42.000,00
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Αλαβαιιφκελνο
εηζνδήκαηνο

θφξνο
-35.033,13

83.053,33

-35.033,13

83.053,33

Φφξνο ινηπψλ εζφδσλ (εμφδσλ)

0,00

18.753,74

0,00

18.753,74

Φφξνο
Ξεξαίσζεο
Σξήζεσλ
ζπγαηξηθψλ
Έθηαθηε εηζθνξά 2009

5.267,10
91.811,74

0,00
0,00

0,00
91.811,74

0,00
0,00

335.938,47

415.593,57

299.424,99

411.930,64

Ππλνιηθφο θφξνο έμνδν

Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη επί ησλ πξνζσξηλψλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ
κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ. Η αναβαλλόμενη θοπολογία για ηη σπήζη 2010 ςπολογίζθηκε με ηο θοπολογικό
ζςνηελεζηή πος θα ιζσύζει ζηο 2011, 20%. Σην πποηγούμενη σπήζη είσε ςπολογιζθεί με 24%. Η
διαθοπά πος οθείλεηαι ζηη μεηαβολή ηος ζςνηελεζηή και έσει μειώζει ηο ποζό πος επιβάπςνε ηη
σπήζη είναι 69.371,97 €
Ζ αλάιπζε θαη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ πνπ επηβάξπλε ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 θαη
ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη επί ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή
έρεη σο αθνινχζσο:

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Θέξδε πξφ θφξσλ
Ηζρχσλ θνξνινγηθφο
ζπληειεζηήο

1.710.824,49

Φφξνο εηζνδήκαηνο
Φφξνο
αθνξνιφγεηνπ
απνζεκαηηθνχ
Ξξφβιεςε γηα πξφζζεην θφξν
εηζνδήκαηνο
Ππκπιεξσκαηηθφο θφξνο ζην
εηζφδεκα απφ αθίλεηα
Γηαθνξά
θνξνινγηθψλ
ζπληειεζηψλ θαη δηαθνξά απφ
θνξνινγηθή αλακφξθσζε ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ
θφξνπ
Δθηαθηε εηζθνξά 2009
Φφξνο Ξεξαίσζεο
ζπγαηξηθψλ
Φφξνο
δεκηψλ
αλαγλσξηδφκελσλ
θνξνινγηθνχο ζθνπνχο

1.931.140,11

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010
31.12.2009

1.657.918,90

1.949.246,98

24%

25%

24%

25%

429.146,92

482.785,03

397.900,54

487.311,75

-103.365,36

-102.270,00

-103.365,36

-102.270,00

0,00

42.000,00

0,00

42.000,00

1.831,04

2.231,87

1.831,04

2.231,87

-88.752,97
91.811,74

-17.342,98
0,00

-88.752,97
91.811,74

-17.342,98
0,00

5.267,10

0,00

0,00

0,00

0,00
335.938,47

8.189,65
415.593,57

299.424,99

411.930,64

Σξήζεσλ
κε
γηα
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Ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ εηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2010 ήηαλ
21,33% θαη 18,06% θαη ηνπ Νκίινπ 21,52% θαη 19,64% αληίζηνηρα. Ζ κείσζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ
κέζνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηελ θιεηφκελε ρξήζε νθείιεηαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ηνπ
αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ Λ. 3299/2004.

5.18.

Ξξνκεζεπηέο
Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010
31.12.2009

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Ξηζησηηθά ππφινηπα πξνκεζεπηψλ
5.19.

3.341.629,58

2.196.378,44

3.547.920,70

2.159.540,51

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Ν ινγαξηαζκφο «Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο», αθνξά ζηνλ βξαρππξφζεζκν ηξαπεδηθφ
δαλεηζκφ, θαη αλαιχεηαη σο εμήο:

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Κέξνο καθξνπξ. δαλείνπ
πιεξσηέν ηελ επφκελε ρξήζε

31.12.2010

31.12.2009

676.462,03

666.666,68

676.462,03

666.666,68

1.026.929,72

788,65

1.026.929,72

788,65

ALPHA BANK

1.621.462,47

785,12

1.621.462,47

785,12

ALPHA BANK

90.999,39

30.174,23

CITIBANK

ΔΚΞΝΟΗΘΖ
Κέξνο καξθνπξ. Γαλείνπ
πιεξσηέν ηελ επφκελε ρξήζε
(CITIBANK)
Πχλνια

5.20.

1.009.455,84

1.009.455,84

37.500,00

37.500,00

4.462.809,45

735.914,68

4.334.310,06

668.240,45

Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ν ινγαξηαζκφο «Γεδνπιεπκέλεο θαη Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» αλαιχεηαη σο εμήο:

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Φφξνη – ηέιε

158.429,66

232.144,96

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010

151.283,26

31.12.2009

220.027,31
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Αζθαιηζηηθνί
Νξγαληζκνί
Ξηζησηέο δηάθνξνη
Έμνδα
ρξήζεσο
δνπιεπκέλα

Πχλνια

5.21.

288.153,30
242.696,49

211.761,29
235.836,46

259.339,68
221.112,17

45.417,42

53.171,09

45.417,42

53.171,09

0,00
700.423,54

816.165,84

0,00
644.298,43

753.650,25

Θύθινο εξγαζηώλ

5.21.
5.21.
Έζνδα
απφ
παξνρή
ππεξεζηψλ Logistics
5.21.
Απνδεκηψζεηο θαηαζηξαθ.

Πχλνια
5.21.

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

17.765.452.27

16.726.929,50

17.762.552.27

16.726.929,50

22.222.01

6.909,50

22.222.01

6.909,50

17.787.674,28

16.733.839,00

17.784.774.28

16.733.839,00

Δκπνξεπκαησλ
5.21.

5.21.
5.22.

239.612,13
256.964,33

Κηθηά Θέξδε

Ρν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πξνθχπηεη
5.21.
σο θάησζη:
5.21.
5.21.
Θχθινο Δξγαζηψλ
Κείνλ:
Θφζηνο
πεξεζηψλ
5.21.

31.12.2010

31.12.2009

17.787.674,28

16.733.839,00

17.784.774,28

16.733.839,00

-14.158.530,70
3.629.143,58

-13.399.851,74
3.333.987,26

-14.231.354,95
3.553.419,33

-13.413.308,57
3.320.530,43

Ξαξνρήο

Κηθηά Θέξδε – Πύλνιν
5.21.
5.23.
5.21.

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Θόζηνο Ξαξνρήο πεξεζηώλ

5.21.
ΑΚΝΗΒΔΠ & ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
5.21.
ΑΚΝΗΒΔΠ
ΓΗΑΛΝΚΖΠ
(ΚΔΡΑΦΝΟΔΗΠ
θιπ)
5.21.
ΔΛΝΗΘΗΑ
ΠΛΡΖΟΖΠΖ
5.21.
ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010

31.12.2009

4.120.107,06

4.006.918,89

3.729.072,72

3.850.949,58

4.855.238,32
2.191.337,33
339.498,83
2.177.664,59

5.017.972,84
2.115.597,78
359.166,47
1.636.443,05

5.629.809,62
2.203.730,91
339.498,83
1.947.275,65

5.329.395,34
2.115.597,78
359.166,47
1.494.446,69
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Ξνζά ζε επξψ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)

ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ
ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ
Κηθηά Θέξδε – Πύλνιν

462.095,66
12.588,91

263.752,71

369.378,29
12.588,93

263.752,71

14.158.530,70

13.399.851,74

14.231.354,95

13.413.308,57

Πηα ελνίθηα ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο 940.656 € πνπ θαηαβιήζεθε ην 2010 ζηελ εηαηξία
REALEST LINK A.E. θαη αθνξά ζε κίζζσκα ησλ ρψξσλ απνζεθψλ-βηνκεραλνζηαζίνπ ζηνλ
Αζπξφππξγν Αηηηθήο.
5.24.

Θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

Ρν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πξνθχπηεη
σο θάησζη:

Κηθηά Θέξδε
Κείνλ: Έμνδα
Γηάζεζεο

Γηνίθεζεο

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

3.629.143,58

3.333.987,26

3.553.419,33

3.320.530,43

-2.039.507,24

-1.499.798,25

-2.026.878,33

-1.473.360,10

37.247,54

-5.106,70

45.561,56

-2.178,88

1.626.883,88

1.829.082,31

1.572.102,56

1.844.991,45

θαη

Κείνλ: Ινηπά Έζνδα / (Έμνδα)
Θέξδε πξν θόξσλ,
ρξεκαηνδνηηθώλ
θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ

5.24.1.

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Ιεηηνπξγίαο θαη Γηάζεζεο

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ
Απνζβέζεηο
Ξξνβιεςε
γηα
απνδεκ.πξνζσπηθνχ
Πύλνιν

5.24.2.

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

31.12.2010

1.113.625,85
782.023,90
51.538,78

1.113.625,85
769.394,99
51.538,78

964.112,86
419.311,52
116.373,87

92.318,71
2.039.507,24

31.12.2009

964.112,86
392.873,37
116.373,87

92.318,71
1.499.798,25

2.026.878,33

1.473.360,10

Αλάιπζε ζπλνιηθώλ ακνηβώλ πξνζσπηθνύ

Η ανάλςζη ηων ζςνολικών αμοιβών πποζωπικού πος έσει καηαγπαθεί ζηο κόζηορ παποσήρ
ςπηπεζιών και ζηα έξοδα Διοικηηικήρ Λειηοςπγίαρ και Διάθεζηρ έσει ωρ ακολούθωρ :
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Κηζζνί θαη επηδφκαηα
Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Ινηπέο παξνρέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνχ
Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ
Δλδνεηαηξηθέο ρξεψζεηο
πξνζσπηθνχ
Πύλνιν

5.24.3.

31.12.2010

31.12.2009

4.077.505,31
1.127.477,66

3.799.624,59
1.107.180,25

3.713.502,80
1.013.699,83

3.669.442,46
1.062.493,07

100.055,54
42.694,40

77.190,87
5.936,04

78.807,54
36.688,40

77.190,87
5.936,04

-114.000,00

-18.900,00

5.233.732,91

4.971.031,75

4.842.698,57

4.815.062,44

Ινηπά Έζνδα / (Έμνδα)

5.24.3.
Δλνίθηα θαη ινηπά έζνδα
Δζνδα απν
ρξεσζε θαηεζηξ.
5.24.3.
απνζεκάησλ
Δθηαθηα θέξδε
5.24.3.
Πύλνιν ινηπώλ εζόδσλ
Κείνλ
5.24.3.
Εεκηεο απν
θαηαζηξ. Απνζεκάησλ
θαη ινηπέο δεκίεο
Ινηπά έμνδα
5.24.3.
Ινηπά Έζνδα / (Έμνδα) –
5.24.3.
Πύλνιν

5.25.

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010

31.12.2009

62.198,53
15.569,78

81.295,60
145.204,20

72.192,13
15.569,78

81.295,60
145.204,20

1.750,00
79.518,31

1.350,00
227.849,80

0,00
87.761,91

1.350,00
227.849,80

29.282,61

230.028,68

29.282,61

230.028,68

12.988,16
0,00

2.927,82

12.917,74

-5.106,70

45.561,56

37.247,54

0,00

-2.178,88

5.24.3.
Θέξδε πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
5.24.3.

Ρν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ δεκνζηεπφκελε Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
ρξήζεο, 5.24.3.
πξνθχπηεη σο θάησζη:
5.24.3.
5.24.3.
Θέξδε 5.24.3.
/
(δεκηέο)
πξν
θφξσλ,
ρξεκαηνδνηηθψλ
θαη
επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010
31.12.2009

1.626.883,88

1.572.102,56

1.829.082,31

1.844.991,45

5.24.3.
5.24.3.
ΦΟΤΝΣΛΙΝΚ
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πιένλ:

Θαζαξά
έζνδα/(έμνδα)

ρξεκαηννηθνλνκηθά

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν
θόξσλ – Πύλνιν

5.25.1.

83.940,61

102.057,80

85.816,34

104.255,53

1.710.824,49

1.931.140,11

1.657.918,90

1.949.246,98

Θαζαξά Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα / (Έμνδα)
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010 31.12.2009

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010 31.12.2009

Ινηπνί πηζησηηθνί ηφθνη
Πύλνιν Σξεκαηννηθνλνκηθώλ
εζόδσλ
Ρφθνη θαη έμνδα ινηπψλ
βξαρππξφζεζκσλ

193.281,55

134.070,48

192.991,40

133.852,51

193.281,55

134.070,48

192.991,40

133.852,51

Ρξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
Πύλνιν Σξεκαηννηθνλνκηθώλ
εμόδσλ

109.340,94

32.012,68

107.175,06

29.596,98

109.340,94

32.012,68

107.175,06

29.596,98

83.940,61

102.057,80

85.816,34

104.255,53

Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά
έζνδα/(έμνδα)
– Πύλνιν

5.26.

Θέξδε κεηά από θόξνπο

Ρν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πξνθχπηεη
σο θάησζη:

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010
31.12.2009

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν θφξσλ
1.710.824,49

1.931.140,11

1.657.918,90

1.949.246,98

273.892,76

271.786,50

242.646,38

268.123,57

62.045,71

143.807,07

56.778,61

143.807,07

1.374.886,02

1.515.546,55

1.358.493,91

1.537.316,34

Κεηνλ : Φφξνο εηζνδήκαηνο
Κείνλ:

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο
Δηζνδήκαηνο , πξνβιεςε θφξσλ
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ινηπνί
θφξνη

Θέξδε / (Εεκηέο) κεηά από
θόξνπο – Πύλνιν

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, βιέπε
Ξαξάγξαθν 5.17.
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Ζ Foodlink A.E. έρεη θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ηηο ρξήζεηο 2008, 2009 θαη 2010. Ζ TRANSPORT LINK A.E.
θαη ε EXPRESS LINK Δ.Ξ.Δ. έρνπλ αλέιεγθηε κφλν ηε ρξήζε 2010.

5.27.

Θέξδε θαηά κεηνρή

Ρα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν
αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ
αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2010
31.12.2009

Θαζαξά θέξδε πεξηφδνπ
Πηαζκηζκέλνο
κεηνρψλ

1.374.886,02

1.515.546,55

1.358.493,91

1.537.316,34

7.247.000,00

7.247.000,00

7.247.000,00

7.247.000,00

0,19

0,21

0,19

0,21

Κ.Ν.

Θέξδε αλά κεηνρή-€
5.28.

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
31.12.2010
31.12.2009

Κεξίζκαηα

Ζ εηαηξία θαηέβαιε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2010, πνζφ € 72.470,00 πνπ αθνξά
κεξίζκαηα απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2009 .
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξίαο πξνηείλεη πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, λα κελ
δηαλεκεζνχλ κεξίζκαηα απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Ζ έγθξηζε ηεο κή δηαλνκήο
ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ κε απμεκέλε πιεηνςεθία
ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 3 ηνπ α.λ. 148/1967.

6. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Ζ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη σο έλαο ηνκέαο. Ζ δηνίθεζε ζεσξεί φηη
δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α 8.
Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα. Δπί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
ππάξρεη κηθξή επνρηθφηεηα .

7. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ
νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία
έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ ζηα
πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Γελ αλακέλνληαη πξφζζεηεο πιεξσκέο, κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο
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απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Έλαληη ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ, πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ έρνπλ παξαρσξεζεί εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο.
πσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
εηαηξίαο, έλαληη ηεο βειηίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο (θαηφπηλ ηεο αγνξάο
γεπέδνπ θαη θηηξίνπ ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο ηνλ Γεθέκβξην 2010) ε εηαηξία ηνλ Φεβξνπάξην 2011
ππέγξαςε νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ Δκπνξηθή Ρξάπεδα χςνπο 4.500.000 επξψ. Ρν θηίξην θαη ην
γήπεδν πνπ αγνξάζζεθαλ ζα πξνζεκεησζνχλ σο εγγχεζε γηα ηελ εθηακίεπζε ηνπ νκνινγηαθνχ
δαλείνπ

8. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε
Νη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην
ΓΙΞ 24, ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζψο θαη ηα ππφινηπα
ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ
έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ

8.1. Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο κειώλ Γ.Π.
Ακνηβέο Γ.Π.,
€ 200.000,00
Θφζηνο κηζζνδνζίαο κειψλ Γ.Π.
€ 299.906,95
Ακνηβέο θαη ζπλνιηθφ θφζηνο κηζζνδνζίαο θαη ακνηβψλ Γ.Π € 499.906,95

8.2. Απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο πξνο κέιε ηνπ Γ.Π.
Απαηηήζεηο απφ κέιε ΓΠ.:

€ 8.902,00

8.3. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Οι ζςναλλαγέρ ζηη σπήζη 2010 και ηο ςπόλοιπο ηην 31/12/2010 με ηα ζςνδεδεμένα μέπη καηά ηην
έννοια ηος ΔΛΠ 24 είναι οι εξήρ:

Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ
Αγνξέο ππεξεζηψλ
Απαηηήζεηο
πνρξεψζεηο

31/12/2010
κηινο
0,00
0,00
0,00
0,00

Δηαηξεία
7.293,60
879.971,30
58.288,23
243.982,92

Αγνξέο ππεξεζηψλ Νκίινπ απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 940.656 €. πνρξεψζεηο Νκίινπ ζε ινηπά
ζπλδεκέλα κέξε 102.688,28 €.
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9.

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ

Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ
επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο απφ ηηο 31.12.2009 κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Αζήλα, 20 Καξηίνπ 2011

Ν Ξξφεδξνο Γ.Π.

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ &
Ινγηζηεξίνπ

Θαξαθνπιάθεο Βαζίιεηνο

Αρηιιέαο Κάκαιεο

Οαγθνχζεο Πηακάηεο

ΑΓΡ Μ 101457

ΑΓΡ Σ 679674

Αξ. Αδ. 4725 – Α ηάμεο
ΑΦΚ 043550986
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