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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕταιρείαςW ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε. την
27η Ιανουαρίου

2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.westiasis.gr.. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις
οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και
τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών
επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

η

Πάτρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ ΔΤ: ΑΙ 661870

ΑΔΤ:T 227329

Α.Δ.Τ. ΑΚ 138649

I

W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Περιεχόμενα:

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ______________________________________________________________ 4
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ____________________________________________________________________ 6
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ___________________________________________________________________________________ 8
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ___________________________________________________________________________________ 9
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων _________________________________________________________________________ 10
Κατάσταση Ταμειακών Ροών ____________________________________________________________________________________ 11
1.

Γενικές πληροφορίες _____________________________________________________________________________________ 12

2.

Αντικείμενο δραστηριότητας _______________________________________________________________________________ 12

3.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ____________________________________________________________ 12

3.1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ______________________________________________________________________________ 13
3.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις. ________________________________________________________ 19
4.

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών __________________________________________________________________________ 20

4.1. Γενικά__________________________________________________________________________________________________ 20
4.2. Αναγνώριση εσόδων και δαπανών __________________________________________________________________________ 20
4.3. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία _________________________________________________________________________________ 21
4.4. Μισθώσεις______________________________________________________________________________________________ 21
4.5. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων ___________________________________________________________________ 22
4.6. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία ____________________________________________________________________ 22
4.7. Αποθέματα _____________________________________________________________________________________________ 23
4.8. Λογιστική Φόρου Εισοδήματος _____________________________________________________________________________ 24
4.8.1. Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος __________________________________________________________________________ 24
4.8.2. Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος _____________________________________________________________________ 24
4.9. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα_________________________________________________________________ 24
4.10. Μετοχικό Κεφάλαιο ______________________________________________________________________________________ 25
4.11. Κρατικές Επιχορηγήσεις ___________________________________________________________________________________ 25
4.12. Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους _______________________________________ 25
4.12.1.

Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού _________________________________________________________________ 25

4.13. Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις __________________________________________________________________________ 25
4.14. Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία ________________________________ 26
5.

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις _______________________________________________________________________________ 27

6.

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ________________________________________________________________________ 27

7.

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις ______________________________________________________ 28

8.

Αποθέματα _____________________________________________________________________________________________ 28

9.

Εμπορικές Απαιτήσεις_____________________________________________________________________________________ 28

10.

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ________________________________________________________________________ 29

11.

Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα _________________________________________________________________ 29

12.

Μετοχικό Κεφάλαιο ______________________________________________________________________________________ 29

13.

Μακροπρόθεσμα Δάνεια __________________________________________________________________________________ 29

14.

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ____________________________________________________________________ 30
II

W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

15.

Εμπορικές Υποχρεώσεις ___________________________________________________________________________________ 31

16.

Δεδουλευμένες και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις_______________________________________________________ 31

17.

Ανάλυση ανά είδος εξόδων ________________________________________________________________________________ 31

18.

Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης _______________________________________________________________________________ 33

19.

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/Έξοδα ___________________________________________________________________________ 33

20.

Φορολογία Εισοδήματος __________________________________________________________________________________ 33

21.

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη __________________________________________________________________________ 34

21.1. Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη ____________________________________________________________________ 34
22.

Δεσμεύσεις Λειτουργικής Μίσθωσης ________________________________________________________________________ 35

23.

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις από τις αρχές ________________________________________________________________ 35

24.

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων ___________________________________________________________________ 35

24.1. Συναλλαγματικός κίνδυνος_________________________________________________________________________________ 36
24.2. Κίνδυνος επιτοκίου _______________________________________________________________________________________ 36
24.3. Πιστωτικός κίνδυνος ______________________________________________________________________________________ 36
24.4. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας ____________________________________________________________________________ 37
25.

Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία ______________________ 38

26.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού __________________________________________________________________ 38

III

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχουςτης Εταιρείας WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31

ης

Δεκεμβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.Διενεργήσαμε
τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης
της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων
για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και
του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων.

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

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την
χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί
σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν
έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με
Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
η

Εταιρείας WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και
τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 24.4 των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο
των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του
Κ.Ν.2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επιπλέον το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό ευρώ
1.219.630, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της
υποχρεώσεων. Όπως αναφέρεται στη παραπάνω σημείωση των οικονομικών καταστάσεων η Διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει
την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της,
προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων. Οι παραπάνω συνθήκες
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλο Θέμα
Οι Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 δεν είχαν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νικόλαος Ιωάννου
Α.Μ. ΣΟΕΛ 29301

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.2190/1920, για
εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα.

Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις της χρήσης 2010

Οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε € 2.155.881 σημειώνοντας μείωση 12%, σε σχέση με τη χρήση 2009 που είχαν ανέλθει σε
ποσό € 2.445.679.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε €- 690.396, σε σχέση με τη χρήση 2009 που είχαν ανέλθει σε ποσό κέρδος €
106.693.

Β. Υποκαταστήματα:
Η εταιρεία διαθέτει 2 υποκαταστήματα: α) στην Πάτρα, Ηρώων Πολυτεχνείου & Λευκωσίας 2 και β) στο Ρίο, Ποσειδώνος &
Αλεξάνδρου.

Γ. Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2010

Μέσα στη χρήση 2010, δεν υπήρξε καμία σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Δ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων του πιστωτικού
κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας, του επιτοκιακού κινδύνου και του λειτουργικού κινδύνου.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από καθαρές
επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού.
Η Εταιρεία αφενός δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό και αφετέρου δεν έχει εμπορικές συναλλαγές και στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός
κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου

Η Εταιρεία έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εξαρτώνται από τις
αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Οι υποχρεώσεις δύναται να εξέρχονται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν την Εταιρεία σε
κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου.
Την 31 Δεκεμβρίου 2010 η Εταιρεία είχε υποχρεώσεις συνδεδεμένες με μεταβλητό επιτόκιο ύψους € 91.921.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να
μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της αφορά σε λιανικές πωλήσεις.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και
εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση και πάντα με όσο δυνατόν πιο
ευνοϊκούς όρους έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος του δανεισμού.

Λειτουργικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές του κόστους των αποθεμάτων που διαθέτει. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την ανάλογη
μεταβολή των τιμών πώλησης των πωληθέντων αποθεμάτων.

Ε. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη

Μέσα στην τρέχουσα χρήση θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση του κύκλου εργασιών στα επίπεδα του 2010,
παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Πάτρα, 27 Ιανουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΔΤ: ΑΙ 661870

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Σημειώσεις

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

5
6
7

1.163.935
12.527
225
1.176.687

1.180.656
8.000
1.188.656

8
9
10
11

41.745
53.665
48.440
18.470
162.319

30.441
8.733
78.616
274.224
392.014

1.339.006

1.580.670

12

516.000
(649.277)
11.420
(121.857)

266.000
65.807
11.418
343.225

13
14
7

77.500
1.127
288
78.915

88.000
88.000

15

727.012

614.867

13

14.422

-

16

24.623
615.892
1.381.949

110.377
424.200
1.149.445

1.339.006

1.580.670

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια, σε αναπόσβεστο κόστος
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρή
ση
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Σημειώσεις
ΕΣΟΔΑ:
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος

1/131/12/10

1/131/12/09

2.155.881
(645.540)
1.510.341

2.445.679
(1.042.439)
1.403.240

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

17
17
18
19

(96.223)
(2.149.420)
46.197
(1.291)
(690.396)

(477.590)
(859.056)
97.254
(57.810)
106.038

Φόρος εισοδήματος
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

20

(24.686)
(715.083)

(23.320)
82.718

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης

(715.083)

-

82.718

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

11.418

65.807

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
343.225

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

250.000

-

-

250.000

Αποθεματικά
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Αποτέλεσμα χρήσης (α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης μετά από φόρους
(α+β)

250.000
-

2
2
-

(2)
(2)
(715.083)
-

250.000
(715.083)
-

-

-

(715.083)

(715.083)

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2010

516.000

11.420

(649.277)

(121.857)

Υπόλοιπο έναρξης

62.000

7.920

(13.413)

56.507

Απορρόφηση ΕΠΕ

204.000

-

-

204.000

-

3.498

(3.498)

-

204.000

3.498

(3.498)

204.000

-

-

82.718
-

82.718
-

-

-

82.718

82.718

266.000

11.418

65.807

343.225

Υπόλοιπο έναρξης

Μετοχικό
κεφάλαιο
266.000

Αποθεματικά
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Αποτέλεσμα χρήσης (α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης μετά από φόρους
(α+β)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2009

Αποθεματικά

Κέρδη εις νέον

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

1/131/12/10

1/131/12/09

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων

(690.396)

106.038

Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκους και συναφή έσοδα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

159.036
1.415
1.291
(528.654)

209.980
57.810
373.829

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Μείον:
Καταβεβλημένοι φόροι
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(11.303)
(19.283)
306.452

(8.208)
(66.372)
109.023

(110.666)
(3.907)
(367.360)

(67.154)
(57.810)
283.307

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(142.316)
(142.316)

(74.067)
(74.067)

Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Αύξηση μ ετοχικού κεφαλαίου
Καθαρή μεταβολή δανείων

250.000
3.921

59.960
3.197

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

253.921

63.157

(255.755)
274.225

272.398
1.827

18.470

274.225

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξη χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία «W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.» συστάθηκε ύστερα από την από 29/12/2009 έγκριση της Νομαρχίας Αχαΐας, με
μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία. Την 11η/12/2009
συντάχθηκε η έκθεση εκτίμησης της καθαρής θέσης της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ημερομηνία
μετασχηματισμού την 30/09/2009 βάσει της οποίας η καθαρή της θέση ανερχόταν σε 2.040 €.
Την 01η/12/2009 αποφασίσθηκε από τους εταίρους της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η
απόσχιση του κλάδου «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με ημερομηνία μετασχηματισμού 31/12/2008, με σκοπό την απορρόφησή του
από την «W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
Την 29η/12/2009 συντάχθηκε η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ –
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προκειμένου η καθαρή θέση, η
οποίαπροσδιορίστηκε με βάση την λογιστική κατάσταση της 31ης/12/2008 σε 204.000 €, να εισφερθεί σε υπό σύσταση Ανώνυμη
Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Την 23/02/2010 αποφασίστηκε από την Νομαρχία Αχαΐας η συγχώνευση με απορρόφηση από την «W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.»
του κλάδου «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως
αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Λευκωσίας 2 στην Πάτρα.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27/01/2014. Η Εταιρεία είναι
θυγατρική της Goody’sA.E., η οποία κατέχει ποσοστό 69,69% των εκδοθεισών μετοχών αυτής. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της
εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσει η μητρική εταιρεία Goody’s Α.Ε..

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας την 31.12.2010 και 31.12.2009 ανέρχεται σε 41 και 40 άτομα αντίστοιχα.

Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας την χρήση 2009 συμπεριλήφθηκαν τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές και του Κλάδου
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για το χρονικό διάστημα από
01/01/2009 έως 31/12/2009.Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας την χρήση 2010 συμπεριλαμβάνονται και οι συναλλαγές
του Κλάδου «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για το χρονικό
διάστημα από 01/01/2010 έως 23/02/2010 (ημερομηνία έγκρισης της συγχώνευσης με απορρόφηση από τη Νομαρχία Αχαΐας).

2.

Αντικείμενο δραστηριότητας

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επισιτισμού και ψυχαγωγίας καιδιαθέτει 2 υποκαταστήματα: στην Πάτρα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου & Λευκωσίας 2 και στο Ρίο στην Ποσειδώνος & Αλεξάνδρου.

3.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα διαθέσιμα προς πώληση
περιουσιακά στοιχεία, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά
στοιχεία και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.
Οι οικονομικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ», γιατί αποτελούν οικονομικές καταστάσεις
της πρώτης εταιρικής χρήσης για την οποία καταρτίζονται και δημοσιεύονται οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (χρήση
2010). Ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας στα νέα πρότυπα, για τον σκοπό του ΔΠΧΑ 1, θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 2009.
Δεν υπάρχει καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της Εταιρείας 31.12.2008 και 31.12.2009 από τη μετάβαση
από το ΕΓΛΣ στα ΔΠΧΑ.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση
λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι
περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι
εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 3.2.

3.1.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που
άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2010. Στην παράγραφο 3.1.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν
η

υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1 Ιανουαρίου 2010, ωστόσο
δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 3.1.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε..

3.1.1

Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2010)

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως:



Ετήσιες Βελτιώσεις 2009

Κατά το 2009 το Δ.Σ.Λ.Π. προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα Δ.Π.Χ.Α. για το 2009 – μια σειρά προσαρμογών σε 12
Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων
του Δ.Σ.Λ.Π. στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε Δ.Π.Χ.Α. τα οποία δεν θα
αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων.



Ετήσιες Βελτιώσεις 2008

Δ.Π.Χ.Α. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες:
Διευκρινίζεται το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μίας θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόμενα για
πώληση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δ.Π.Χ.Α. 5, ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία, μετά από πώληση, εξακολουθεί να
διατηρεί μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Δ.Π.Χ.Α. Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Εταιρείες που Εφαρμόζουν τα
Δ.Π.Χ.Α. για Πρώτη Φορά

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. στην επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού στους
τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες της Εταιρείας.



Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

Το Δ.Σ.Λ.Π. προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών μεταξύ εταιρειών του ιδίου ομίλου και πως αυτές αντιμετωπίζονται στις ατομικές
οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 2 δε θα έχουν επίδραση
στις λογιστικές πολιτικές της εταιρείας.



Υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Α. 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 27:
«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές»

Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία
πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση
δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου
τιμήματος (“contingentconsideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε
αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο
μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του
ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές
αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. Τα αναθεωρημένα πρότυπα αναμένεται να επηρεάσουν τη λογιστική
αντιμετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων μελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιμηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις
πραγματοποιηθούν.



Δ.Λ.Π. 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39 για στοιχεία που
πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον onesided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.



Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που
αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα
πληρωτέα, το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας
των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστικής αξίας των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί
τα μερίσματα πληρωτέα.



Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες

Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 είναι να
αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της
μέρος ενσώματων παγίων (οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει
είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στην παροχή
αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για
την απόκτηση ή την κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή την παροχή
αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις
περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, κατά την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού
κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των
ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική
αντιμετώπιση των μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες.

3.1.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ
είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.

Επιπλέον, το Δ.Σ.Λ.Π. έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων Δ.Π.Χ.Α., τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν
είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των
οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.



Δ.Π.Χ.Α. 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα»

Το Δ.Σ.Λ.Π. σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το Δ.Λ.Π. 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση και αποτίμηση» κατά το
τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
Δ.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί το πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του Δ.Λ.Π. 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής:

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης

Ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. Το Δ.Π.Χ.Α. 9 στοχεύει στη μείωση της
πολυπλοκότητας

στη

λογιστική

αντιμετώπιση

των

χρηματοπιστωτικών

μέσων

παρέχοντας

λιγότερες

κατηγορίες

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση την προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο,
η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία
βάσει
α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και
β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να
ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων).

Η ύπαρξη μόνο δύο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο
απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.

Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 και δεν έχει εγκριθεί από την
Ε.Ε..



Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Δ.Π.Χ.Α. Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση
για τις Γνωστοποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 7 για Εταιρείες που Εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. για Πρώτη Φορά

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν
συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το Δ.Π.Χ.Α. 7 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και
έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.



Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται μείωση στις γνωστοποιήσεις
των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων
μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη
δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των
σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο
και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει
υποχρεωτική εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.



Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση) - «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων»

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

16

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που
προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες
κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιουλίου 2011 και έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.



Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον
πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρονται μερικές
φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητά τους αυξάνεται
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στης Εταιρεία



Δ.Λ.Π. 32 - (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο Δ.Λ.Π. 32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων
δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς
τίτλους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010 και η εφαρμογή της
τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα
τροποποίηση έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Δ.Λ.Π. 12 - (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»

Η Τροποποίηση εισάγει μια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά με την ανάκτηση της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων που
τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».
Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρεται
ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση
στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Δ.Π.Χ.Α. Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηματικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (1 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με
την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των
συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
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τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Δ.Π.Χ.Α. Πρώτη Εφαρμογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονομίες

Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. μετά από μια περίοδο παύσης, οφειλόμενη στο ότι το
νόμισμα λειτουργίας της οικονομικής οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής οικονομίας. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η
εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις αναφορικά με πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε
περιπτώσεις μεταφορών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων»

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταφορές που
πραγματοποιούνται μεταξύ των ομάδων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων των
κινδύνων που ενδέχεται να παραμείνουν στην οικονομική οντότητα που μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την
τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μεταφοράς
πραγματοποιείται στο τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιουλίου 2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση
στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Ετήσιες Βελτιώσεις 2010

Κατά το 2010 το Δ.Σ.Λ.Π. προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα Δ.Π.Χ.Α. για το 2010 – μια σειρά προσαρμογών σε 7
Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων
του Δ.Σ.Λ.Π. στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε Δ.Π.Χ.Α. τα οποία δεν θα
αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες
βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. Με βάση την υπάρχουσα δομή της
Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά
καταστούν εφαρμόσιμα.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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3.2.

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις.

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει σε κρίσεις, εκτιμήσεις και
παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων
υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στις κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγματικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται
περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και
βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή
γεγονότων.

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να
επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως κάτωθι:

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις
φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους
φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.

Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία
των εργασιών της επιχείρησης. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου
βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Στην περίπτωση που οι
τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν
καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην
χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή.
Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς
απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της
εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που
διαχειρίζεται.

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη
περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των
εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές
που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή
τους.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση
κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις
απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες
σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια
αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του ομίλου στο μέλλον.

Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι
η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές
ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή
προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων
Η Διοίκηση χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων όπου δεν είναι διαθέσιμες
τιμές από ενεργό αγορά. Λεπτομέρειες των παραδοχών οι οποίες χρησιμοποιούνται αναλύονται στις σημειώσεις οι οποίες
αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα. Για την εφαρμογή των τεχνικών αποτίμησης, η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και
παραδοχές οι οποίες είναι όσο το δυνατό πιο πιθανά, συνεπείς με τις υπάρχουσες πληροφορίες όπου οι συμμετέχοντες θα
χρησιμοποιούσαν ώστε να αποτιμήσουν ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν, η
Διοίκηση χρησιμοποιεί τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις για τις παραδοχές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκτιμήσεις
αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών
καταστάσεων.

4.

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών

4.1.

Γενικά

Οι βασικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:

4.2.

Αναγνώριση εσόδων και δαπανών

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και
αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει να
ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου.



Πώληση αγαθών

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του αναλογούντα φόρου
προστιθέμενης αξίας «ΦΠΑ», αναγνωρίζεται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που
απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο
προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης.
Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση αξίας, η εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί, το
οποίο είναι το ποσό που προκύπτει από τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το πραγματικό επιτόκιο
του μέσου. και συνεχίζει την περιοδική αναστροφή της προεξόφλησης ως έσοδο από τόκους. Έσοδα από τόκους σε δάνεια τα οποία
έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.

4.3.

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία πλην των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα και
εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης τους.
Η Εταιρεία προέβη στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κατά την 1η
Ιανουαρίου 2004 (ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ) και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαιρόμενο κόστος κατά
την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση πιστώθηκε στα αποτελέσματα εις νέον. Οι
επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές προσθήκες και
βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης.Το κόστος και
οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω
οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου
περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.

Οι συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των ενσώματων παγίων συνοψίζονται παρακάτω:

Κατηγορία
Κτίρια και Εγκαταστάσεις
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

12 - 20 έτη
4-12 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες, οι ωφέλιμες ζωές και οι μέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται και προσαρμόζονται εάν είναι απαραίτητο
στο τέλος κάθε χρήσης. Κέρδη ή ζημιές τα οποία προκύπτουν από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, προσδιορίζονται ως η
διαφορά μεταξύ του ποσού πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας του στοιχείου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης
στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα» ή «Λοιπά έξοδα».

4.4.

Μισθώσεις

Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν στον εκμισθωτή, ταξινομούνται ως
λειτουργικές μισθώσεις.
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Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή)
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

4.5.

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα, ή αλλαγές
στις συνθήκες, υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιμή
πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς
συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο
που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού
της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να
αναγνωριστούν ξεχωριστά.

4.6.

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

Τα (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 39,
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες:



Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,



Απαιτήσεις και δάνεια,



Επενδύσεις κρατούμενες έως την λήξη τους, και



Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη
αξία, πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις των άμεσων δαπανών απόκτησης/συναλλαγής. Oι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που Η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να
πουλήσει το στοιχείο.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την αρχική αναγνώριση και όπου
επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.

(i)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:

Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή
τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.

(ii)

Απαιτήσεις και δάνεια:

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται
ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

(iii)

Επενδύσεις κρατούμενες έως τη λήξη:

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με προσδιοριζόμενες ροές και προκαθορισμένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν κατεχόμενα
έως την λήξη, όταν Η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα κρατήσει ως την λήξη. Επενδύσεις οι οποίες κρατούνται για
αόριστο ή για προκαθορισμένο διάστημα δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι κρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις
αποτιμώνται, μετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και
ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω
της διαδικασίας απόσβεσης.

(iv)

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού:

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (πρωτογενή) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες
χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς
πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριμένο
κονδύλι της καθαρής θέσης μέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την απομείωση της επένδυσης, χρήση κατά την οποία τα σωρευμένα
κέρδη ή ζημίες, περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Η εύλογη αξία των εν λόγω επενδύσεων που εμπορεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική
χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν εμπορεύονται σε
ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες
αμφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων, αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης με παρεμφερή
χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, ανάλυση προεξοφλημένων χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων.

4.7.

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των ετοίμων και
ημιτελών προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και
επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα (βασιζόμενα σε κανονική λειτουργική
ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων
προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων
είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και
τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος
αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας.

Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα

σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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4.8.

Λογιστική Φόρου Εισοδήματος

4.8.1.

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις φορολογικές αρχές
σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στην δημοσιονομική
χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την χρήση. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα.

4.8.2.

Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος

Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές διαφορές. Αυτή
περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθμιστούν έναντι της
μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Επιπλέον, σύμφωνα και με το ΔΛΠ 12, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με την υπεραξία.
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και με
συμμετοχές σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ενώ
αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το μέλλον. Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να
μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους καθώς και φορολογικές πιστώσεις στην εταιρεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις.
Καμία αναβαλλόμενη φορολογία δεν αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση μίας απαίτησης ή υποχρέωσης σε μία συναλλαγή
που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το
φορολογητέο κέρδος ή ζημιά.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να
εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.
Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα
αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην
αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν
είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή
του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

4.9.

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα

Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών
μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες
καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

4.10.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που
καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες
δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά
από τα έσοδα της έκδοσης.

4.11.

Κρατικές Επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους
όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της επιχορήγησης θα τηρηθούν.
Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε
ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων παγίων αφαιρετικά των αντίστοιχων
εξόδων αποσβέσεων.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά αυτών των εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται
για τη συστηματική συσχέτιση τους με επιχορηγούμενα έξοδα.

4.12.

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους

4.12.1. Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών που θεωρούνται
δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της
αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που
αναλύονται στην Σημείωση 31 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας
Υποχρέωσης (ProjectedUnitCreditMethod). Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στις
συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες κατά
τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή
ζημίες τα οποία αναγνωρίζονται στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας
αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη
αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, που υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές κατά
την έναρξη της εκάστοτε περιόδου, αναγνωρίζονται ισόποσα βάση της μεθόδου του περιθωρίου (corridorapproach) στην μέση
εκτιμώμενη υπολειπόμενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού
κόστους συνταξιοδότησης. Οι υποχρεώσεις για τις ανωτέρω παροχές δεν χρηματοδοτούνται.

4.13.

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και λογαριασμούς υπεραναλήψεως (overdraft), εμπορικές
και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο
κονδύλι “Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις” καθώς και στο κονδύλι “Λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις”.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του
χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο
κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.
Τα μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις” , όταν τα μερίσματα

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και μέσω της
διενέργειας αποσβέσεων.
Όταν μία υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποχρέωση ανταλλάσσεται με μια άλλη υποχρέωση διαφορετικής μορφής με τον ίδιο
δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, όπως μία
ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή αντιμετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης.
Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η μόνη κατηγορία χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων την οποία έχει η εταιρεία την 31.12.2010 είναι οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.

4.14.

Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων
γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία
της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να
εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά
υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους
κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα
μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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5.

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων διαμορφώθηκαν ως εξής:

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη

Σύνολο

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
1η Iανουαρίου 2010
Προσθήκες

747.045
56.679

862.228
88.158

5.778
12.567

1.615.050
157.404

803.724

950.386

18.345

1.772.454

1η Iανουαρίου 2010
Προσθήκες Χρήσεως

(66.754)
(40.262)

(367.640)
(133.863)

-

(434.395)
(174.125)

31η Δεκεμβρίου 2010

(107.016)

(501.504)

-

(608.519)

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2010

696.708

448.882

18.345

1.163.935

η

31 Δεκεμβρίου 2010
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Κτίρια και
εγκαταστάσεις
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
1η Iανουαρίου 2009

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη

Σύνολο

-

-

-

-

Απορρόφηση ΕΠΕ 31.12.2008

600.000

276.171

-

876.171

Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.

112.100

290.209

-

402.309

34.945

295.848

5.778

336.571

747.045

862.228

5.778

1.615.050

(29.402)

(195.012)

-

(224.414)

(37.352)

(172.628)

-

(209.980)

(66.754)

(367.640)

-

(434.395)

680.291

494.587

5.778

1.180.656

Προσθήκες
31η Δεκεμβρίου 2009
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Iανουαρίου 2009
Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.
Αποσβέσεις χρήσεως 2009
31η Δεκεμβρίου 2009
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2009

6.

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν δοθείσες εγγυήσεις σε τρίτους και ανέρχονται σε€ 12.527 για την χρήση 2010 και €
8.000 για την χρήση 2009 .

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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7.

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο
έναρξης
-

Αναγνώριση άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Αναβαλλόμενοι φόροι

1/1-31/12/2010
Χρέωση/Πίστωση στα
αποτελέσματα
-288,37
225,31
(63)

Υπόλοιπο
τέλους
(288)
225
(63)

Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί με βάση τον αναμενόμενο ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά τον χρόνο
ωρίμανσης της φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης.

8.

Αποθέματα

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής :
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα
Αποθέματα

31-Δεκ-10
39.793
1.952
41.745

31-Δεκ-09
21.043
9.398
30.441

Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης και περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων
ανέρχεται σε: € 645.540 (2009:€ 1.042.439).Η εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα.

9.

Εμπορικές Απαιτήσεις

Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής:

Πελάτες εσωτερικού
Σύνολο

31-Δεκ-10
53.665
53.665

31-Δεκ-09
8.733
8.733

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την
εύλογη αξία τους.
Για όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους.
Οι απαιτήσεις δεν έχουν υποστεί απομείωση και δεν είναι σε καθυστέρηση.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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10.

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

Η ανάλυση των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων έχει ως εξής:

Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι
Προπληρωμένα έξοδα
ΦΠΑ εισπρακτέος
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

11.

31-Δεκ-10
18.656
2.340
13.650
13.794
48.440

31-Δεκ-09
18.656
59.960
78.616

Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

12.

31-Δεκ-10
14.861
3.609
18.470

31-Δεκ-09
271.390
2.834
274.224

Μετοχικό Κεφάλαιο
η

Την 31 Δεκεμβρίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 266.000 και αποτελείτο από 26.600 κοινές
ονομαστικές μετοχές αξίας € 10 η κάθε μία.
Με την από 04-11-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά €
250.000 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 25.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 10 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο
ανέρχεται στις 31.12.2010 σε € 516.000, διαιρούμενο σε 51.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € 10 η κάθε μία.
Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία
ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

13.

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν ως εξής:

Τραπεζικά δάνεια
Μείον:
Πληρωτέα την επόμενη χρήση
Μακροπρόθεσμα δάνεια

31-Δεκ-10
91.921

31-Δεκ-09
88.000

(14.422)
77.500

88.000

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Πρόκειται για τραπεζικό δάνειο από την Αχαϊκή τράπεζα, για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης. Το δάνειο συνομολογήθηκε με
κυμαινόμενο επιτόκιο κατά την 20/05/2009 και επιδοτείται από το λογαριασμό του ν. 128/75 κατά ποσοστά αναλόγως του ύψους
του δανείου.
Η διάρκειά του είναι 60 μήνες (έως 31/12/2013) με περίοδο χάριτος έως 31/12/2010 και η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί σε 6
ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί στις 30/06/2011.

14.
(α)

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας της χώρας στην οποία
δραστηριοποιείται η Εταιρεία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους.
Το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση.
Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε
περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν
χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα καθορισμένων παροχών (definedbenefitplans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Η
εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε χρήση με αντίστοιχη αύξηση της σχετικής
αναλογιστικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο
χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους συνημμένους ισολογισμούς έχει ως ακολούθως:

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

31-Δεκ-10
1.127
1.127

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης
προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων αναλογιστών. Οι βασικές
υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως κάτωθι:

Βασικές υποθέσεις:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή

2010
5,7%
2,5%
2,5%

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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15.

Εμπορικές Υποχρεώσεις

Η ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Προμηθευτές εσωτερικού
Επιταγές Πληρωτέες μεταχρονολογημένες
Σύνολο

31-Δεκ-10
387.213
339.799
727.012

31-Δεκ-09
114.653
500.215
614.867

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζεται εντός διαστήματος 90 ημερών.
Οι εύλογες αξίες των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της βραχυπρόθεσμης
διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, αποτελούν μία λογική προσέγγιση
των εύλογων αξιών.

16.

Δεδουλευμένες και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2010 και 2009 αναλύονται ως εξής:

Δεδουλευμένοι τόκοι
Φόροι, πλην φόρου εισοδήματος, πληρωτέοι
ΦΠΑ πληρωτέος
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

17.

31-Δεκ-10
1.306
295.284
251.503
51.936
15.862
615.892

31-Δεκ-09
3.921
88.894
178.467
137.690
15.228
424.200

Ανάλυση ανά είδος εξόδων

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης και κόστους πωληθέντων για τις χρήσεις 2010 και 2009 αναλύονται ως εξής:
Κόστος πωληθέντων
Κόστος αποθεμάτων
Σύνολο

1/131/12/10
645.540
645.540

1/131/12/09
1.042.439
1.042.439

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

31

Έξοδα Διοίκησης

Μισθοδοσία
Αμοιβές υπηρεσιών και έξοδα τρίτων
Έξοδα μεταφορών
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Αναλώσιμα
Λοιπά
Σύνολο

1/131/12/10
7.500
19.453
1.454
16.883
5.787
38.529
6.616
96.223

1/131/12/09
49.352
150.310
185.717
21.950
70.260
477.590

1/131/12/10
737.064
24.641
177.424
182.133
151.368
53.874
147.515
84.770
1.604
5.286
70.881
512.859
2.149.420

1/131/12/09
247.729
3.021
128.948
105.768
72.435
49.128
2.074
132.966
7.940
25.989
3.407
70.899
8.753
859.056

Έξοδα Διάθεσης

Μισθοδοσία
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Αποσβέσεις
Αμοιβές υπηρεσιών και έξοδα τρίτων
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα διαχείρισης και δικαιώματα
Έξοδα μεταφορών
Παροχές τρίτων
Επισκευές και συντηρήσεις
Φόροι τέλη
Ασφάλιστρα
Αναλώσιμα
Έκτακτες ζημιές
Σύνολο

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως ακολούθως:

Μισθοί και Ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Αποζημιώσεις
Σύνολο

1/131/12/10
571.314
160.105
5.646
737.064

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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18.

Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2010 και 2009 αναλύονται ως εξής:

1/131/12/10
40.627
2.500
3.070
46.197

Έσοδα απο υπηρεσίες
Προμήθειες-Μεσιτείες
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

19.

1/131/12/09
97.250
4
97.254

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/Έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Τόκοι βραχυπροθέσμων δανείων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο

20.

1/131/12/10
(1.291)
(1.291)

1/131/12/09
(52.405)
(5.405)
(57.810)

(1.291)

(57.810)

Φορολογία Εισοδήματος

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις ελληνικές εταιρείες για τις χρήση 2010
είναι 24% και για τη χρήση 2009 ήταν 25%. Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήματος χρήσεως/περιόδου
Φόροι προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος

1/131/12/10
(24.623)
(63)
(24.686)

1/131/12/09
(23.320)
(23.320)

Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του Ελληνικού φορολογικού
συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής:

1/131/12/10
Κέρδη προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
Φόροι προηγούμενων χρήσεων
Επίδραση από μεταβολή φορολογικών συντελεστών
Φορολογική επίδραση ζημιών χρήσεως για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβ. φορολ.
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

(690.396)
165.695
(24.623)
11
(165.769)
(24.686)

1/131/12/09

-

106.038
23.328
8
(23.320)
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21.

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Η Εταιρεία είναι θυγατρική της Goody’sA.E. και ως εκ τούτου συνδέεται με την μητρική της καθώς και με τις άλλες θυγατρικές αυτής.
Τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας περιλαμβάνουν τις συγγενείς εταιρείες, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις τα βασικά
μέλη της διοίκησης. Οι συναλλαγές με τη μητρική εταιρεία πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση, ενώ δεν
πραγματοποιούνται επιχειρηματικές συναλλαγές. Η εταιρεία προμηθεύεται τις κύριες πρώτες ύλες για την παρασκευή των
πωλούμενων αγαθών της, κατά κύριο λόγο από τις εταιρίες HELLENIC CATERING A.E. και ΣΤ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε., οι οποίες είναι θυγατρικές
της εταιρείας Goody’s Α.Ε.. Η εταιρεία δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι
ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου
είδους συναλλαγές στο μέλλον.
Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καμία εγγύηση δεν δόθηκε ή λήφθηκε. Τα εκκρεμή
υπόλοιπα συνήθως διακανονίζονται τοις μετρητοίς.

31-Δεκ-10
Απαιτήσεις
GOODY'S ΑΕ
Σύνολο

36.900
36.900

Υποχρεώσεις
HELLENIC CATERING A.E.
GOODY'S Α.Ε.
Σύνολο

98.498
166.986
265.484

1/131/12/10
Πωλήσεις
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΖΕΥΞΗ Α.Ε.
Σύνολο
Λοιπά έσοδα
GOODY'S ΑΕ
Σύνολο
Αγορές
HELLENIC CATERING A.E.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΖΕΥΞΗ Α.Ε.
GOODY'S ΑΕ
Σύνολο

21.1.

67
67

33.350
33.350

105.365
1.214
137.224
243.803

Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη

Δεν υφίστανται αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2010και 2009.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

34

22.

Δεσμεύσεις Λειτουργικής Μίσθωσης
η

Την 31 Δεκεμβρίου 2010 η Εταιρεία είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και
λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το 2020 (έτος λήξης τελευταίου συμβολαίου).
Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31

η

η

Δεκεμβρίου 2010 και ανέρχονται σε €151.368(31 Δεκεμβρίου 2009: € 72.435). Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα
η

ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31 Δεκεμβρίου 2010 έχουν ως κάτωθι:

Όχι αργότερα από 1 έτος
Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη
Περισσότερο από 5 έτη
Σύνολο

23.

31-Δεκ-10
151.368
605.473
756.841

31-Δεκ-09
117.955
471.819
589.774

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις από τις αρχές

Κατά την παρούσα χρήση η Εταιρεία περαίωσε τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις της (2005 - 2009)με εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 3888/2010 καταβάλλοντας πρόσθετους φόρους € 24.623.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι για την εναπομείνασα φορολογικά ανέλεγκτη χρήση σε ένα πιθανό μελλοντικό φορολογικό
έλεγχο δεν θα επιβληθούν σημαντικοί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα τα οποία θα επηρεάσουν την οικονομική θέση της εταιρείας
και για αυτό το λόγο η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει αντίστοιχη πρόβλεψη.

24.

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (τα επιτόκια, οι τιμές της
αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον
περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που προκύπτει από την αδυναμία
πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη πολιτική διαχείρισης κινδύνων είναι η παρακάτω:


Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας,



σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων
και



εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης
κινδύνων.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα υπερανάληψης σε
τράπεζες, βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπορικούς
χρεώστες και πιστωτές.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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24.1.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από καθαρές
επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού.

Η Εταιρεία αφενός δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό και αφετέρου δεν έχει εμπορικές συναλλαγές και στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός
κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.

24.2.

Κίνδυνος επιτοκίου

Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή της στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31 Δεκεμβρίου 2010, η Εταιρεία δεν είχε υποχρεώσεις συνδεδεμένες με μεταβλητό επιτόκιο.
Παρακάτω παρουσιάζεται η μεταβολή του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του
επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις
πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
Την 31 Δεκεμβρίου 2010, εάν το Euribor είχε αυξηθεί/μειωθεί κατά 1% τα χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρείας στην
επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και τα Ίδια κεφάλαια θα είχαν αυξηθεί/μειωθεί ως ακολούθως:

31-Δεκ-10
1%
-1%
(72)
72
(72)
72

Επίδραση σε
Αποτέλεσμα Χρήσης
Καθαρή Θέση

24.3.

31-Δεκ-09
1%
-1%
(72)
72
(72)
72

Πιστωτικόςκίνδυνος

Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική της Εταιρείας Goody’sA.E.. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται σε ομιλική βάση. H έκθεση
της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την
ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

31-Δεκ-10
Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

18.470
114.632
133.102

31-Δεκ-09
274.224
95.349
369.573

Η Εταιρεία πραγματοποιεί πωλήσεις λιανικώς (τοις μετρητοίς) και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος σχετικά με τις
εμπορικές συναλλαγές. Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με τα χρηματικά διαθέσιμα, η διατήρηση χαμηλού
ημερήσιου ύψους ταμείου και ο τακτικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών από τον Όμιλο ελαχιστοποιεί την πιθανότητα
εκδήλωσης πιστωτικού κινδύνου.
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί σε
προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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και των οφειλομένων. Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή
άλλη μορφή πιστωτικής ασφάλισης.

24.4.

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας

Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων
καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες
χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών.
Η εταιρεία διατηρεί μετρητά και καταθέσεις για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών. Συνετή διαχείριση
του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης
μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία
χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα πιστώσεων είτε από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε από εταιρείες του Ομίλου.
η

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 2010 για την εταιρεία αναλύεται ως εξής:

εντός
1 έτους
727.012
14.422
243.461
397.054
1.381.949

Εμπορικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31-Δεκ-10
1 έως
5 έτη
77.500

Πάνω από
5 έτη
-

77.500

-

η

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31 Δεκεμβρίου 2009 είχε ως εξής:

Εμπορικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

εντός
1 έτους
614.867
3.921
110.377
420.279
1.149.445

31-Δεκ-09
1 έως
5 έτη
88.000
88.000

Πάνω από
5 έτη
-

-

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μεικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις
λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επιπλέον το σύνολο της αξίας των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά
ποσό € 1.219.630. Η διοίκηση της εταιρείας στα πλαίσια ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν του
προγράμματος εξοικονόμησης κόστους και επίτευξης συνεργειών μέσω της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων που ήδη
υλοποιείται σε επίπεδο ομίλου, εξετάζει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου, αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου που εντάσσεται και
αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες.

Τα ποσά στους πίνακες και στις σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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25.

Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των οικονομικών
καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Σύνολο

Εμπορικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

26.

31-Δεκ-10
114.632
18.470
133.102

31-Δεκ-09
95.349
274.224
369.573

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

727.012
91.921
24.623
615.892
1.459.449

614.867
88.000
110.377
424.200
1.237.445

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, και στα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Πάτρα,27 Ιανουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ ΔΤ: ΑΙ 661870

ΑΔΤ:T 227329
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Α.Δ.Τ. ΑΚ 138649
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