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1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E. 

Έκθεση επί των Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας PLIAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E., που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 

∆εκεµβρίου 2010, κατάσταση συνολικών εσόδων, µεταβολών καθαρής θέσης και 

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

περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές 

πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης 
 Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 

εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε 

σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις 

ενοποιηµένες 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 εταιρικές και τις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι 

επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2010, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για 

τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
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Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Θέµα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη 

γεγονός ότι  λόγω αρνητικής καθαρής θέσης συντρέχει η εφαρµογή των διατάξεων 

του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Το θέµα αυτό, αποτελεί σηµαντική ένδειξη για 

ενδεχόµενη αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας. Η εταιρεία είναι σε 

αδράνεια από τη χρήση 2008, χωρίς µέχρι σήµερα να έχουν ληφθεί οριστικές 

αποφάσεις για το µέλλον της. Στην περίπτωση που οι Οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας της χρήσης 2010, δεν είχαν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση στα κονδύλια των 

οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.  

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2011 

 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

Σεραφείµ ∆. Μακρής 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 16311 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 
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2 Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 
 

Προς τους κ. κ. Μετόχους της Εταιρείας PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. παρουσιάζει την Έκθεση του για τις 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010, σύµφωνα 

µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατο-

οικονοµικής Πληροφόρησης, και τις ίδιες βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν και 

στην προηγούµενη χρήση. 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

1.Εξέλιξη  και επιδόσεις περιόδου αναφοράς   

Από την αρχή της χρήσης 2008 η εταιρεία ανέστειλε τη δραστηριότητά της, που ήταν η 

διακίνηση των προϊόντων της µητρικής εταιρείας PLIAS ΑΒΕΕ (σαπούνια 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, Cleopatra, Olivia, NesCafe) και της εταιρείας Olympus Foods ΑΕΒΕ 

(Σαλάτες και dressings 17). 

Έτσι η δραστηριότητα της παρούσας χρήσης, όπως και της προηγούµενης, περιορίσθηκε 

κυρίως στην είσπραξη απαιτήσεων και την πληρωµή υποχρεώσεων, που είχαν δηµιουργηθεί. 

Από το σύνολο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων της 31.12.2010 ποσού € 9.692.202,24, ποσό 

€  9.604.564,77 οφείλεται προς τη µητρική εταιρεία.  

Στη χρήση 2010 εισπράχθηκε µέρος της απαίτησης του Φ.Π.Α. προηγουµένων χρήσεων 

ποσού € 780 χιλ. 

Σε σχέση µε τις εκκρεµότητες στους φορολογικούς ελέγχους προηγουµένων χρήσεων 

σηµειώνουµε τα εξής:  

Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2006-2008 ολοκληρώθηκε στη χρήση 2010. 
Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές φόρου εισοδήµατος. ∆ιενεργήθηκε 
αποµείωση της απαίτησης από επιστροφή ΦΠΑ των αντίστοιχων χρήσεων, 
συνολικού ποσού € 64.935,80 µε βάση τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου, ώστε 
αυτή να ανέρχεται στο ανακτήσιµο ποσό.  

Με τους φορολογικούς ελέγχους των ετών 1998-2008 καθώς και την υπαγωγή στον 
νόµο  περαίωσης για τη χρήση 2009, η εταιρεία κάλυψε όλες τις φορολογικές της 
υποχρεώσεις µέχρι και την 31/12/2009.  Έτσι παραµένει ανέλεγκτη µόνο η τρέχουσα 
χρήση. 

Το αποτέλεσµα χρήσης προ φόρων  ανήλθε σε κέρδη ποσού € 33.558,50.  
 

Άλλες σηµαντικές πληροφορίες της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 

• Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. 

• ∆εν υπάρχει δραστηριότητα στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης. 

• ∆ε λειτουργούν υποκαταστήµατα.   
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 2. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης µέχρι την 

υποβολή της Έκθεσης 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά τη λήξη της χρήσης που να επηρεάζουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις ή να χρήζουν γνωστοποίησης. 

 

3. Στόχοι και προοπτικές – Προβλεπόµενη πορεία  
 

Βραχυπρόθεσµος στόχος για την επόµενη χρήση είναι η ολοκλήρωση της είσπραξης των 

απαιτήσεων. 

Στην επόµενη χρήση δεν αναµένονται ουσιώδη έσοδα ή έξοδα.  

∆εν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το µέλλον της εταιρείας και εποµένως άλλοι 

στόχοι και προοπτικές για την επόµενη χρήση δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν στη 

παρούσα φάση.  

 

4. Κίνδυνοι και αντιµετώπιση τους  

 

Κίνδυνος µη συνέχισης της δραστηριότητας  

Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 της έκθεσης, σχετικά µε την 

αναστολή της δραστηριότητας της εταιρείας, σηµειώνουµε επιπλέον τα εξής: 

Συντρέχει εφαρµογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920.  

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση την αρχή συνέχισης της 

δραστηριότητας. 

Στην περίπτωση που οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2010, δεν είχαν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης 

διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις παρούσες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο δεδοµένου ότι δεν έχει συναλλαγές σε 

ξένο νόµισµα 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

∆εν υπάρχουν εµπορικές συναλλαγές και εποµένως δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος.  Οι 

προβλέψεις που έχουν γίνει για επισφαλείς απαιτήσεις θεωρούνται επαρκείς και εποµένως το 

υπόλοιπο των απαιτήσεων µετά την αποµείωσης θεωρείται ασφαλούς εισπράξεως. 

Κίνδυνος ρευστότητας – ταµειακών ροών 

Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν µπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων της 

προς τη µητρική εταιρεία. (αρνητική καθαρή θέση της 31-12-2010 ποσό εκατ. ευρώ –9,2). Ο 

κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε επαρκείς προβλέψεις της µητρικής εταιρείας.  

 

21 Μαρτίου 2011 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

Γεώργιος Γκάτζαρος 
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3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

3.1 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

 Σηµ. 31.12.2010 31.12.2009 

Ενσώµατα Πάγια 8.1 0 0

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8.2 484.951 1.311.304

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8.3 8.337 24.192

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  493.288 1.335.497

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.4 37.131.850 37.131.850

Αποτελέσµατα εις νέον 8.5 -46.330.764 -45.716.172

Σύνολο καθαρής θέσης  -9.198.914 -8.584.322

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Λοιπές προβλέψεις  0 100.000

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8.6 9.692.202 9.819.819

Σύνολο υποχρεώσεων  9.692.202 9.919.819

Σύνολο Καθαρής Θέσης και 
Υποχρεώσεων  493.288 1.335.497

 

3.2 Κατάσταση Συνολικών εσόδων (κατά λειτουργία) 
 

 

 Σηµ. 
01.01 – 

 31.12.2010 
01.01 - 

31.12.2009 

Άλλα έσοδα 8.7 54.355 17.739

Έξοδα διοικήσεως 8.8 -11.818 -18.399

Άλλα έξοδα 8.9 -8.713 -248.794

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 8.10 -266 -1.024

Κέρδος (ζηµία) προ φόρου  33.559 -250.479

Φόρος εισοδήµατος 8.11 -648.150 0

Καθαρό κέρδος (ζηµία) από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  -614.592 -250.479
  

Καθαρό κέρδος (ζηµία) περιόδου (Α)  -614.592 -250.479

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)  0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Α+Β)  -614.592 -250.479

   

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή  -0,1655 -0,0674

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  33.825 -244.160



 

3.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης  

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
Καθαρής 

Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2009 37.131.850 -45.465.693 -8.333.843 

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2009 

- Αποτέλεσµα περιόδου   -250.479 -250.479 

Υπόλοιπα 31.12.2009 37.131.850 -45.716.172 -8.584.322 

    

Υπόλοιπα 01.01.2010 37.131.850 -45.716.172 -8.584.322 

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2010 

- Αποτέλεσµα περιόδου   -614.592 -614.592 

Υπόλοιπα 31.12.2010 37.131.850 -46.330.764 -9.198.914 

 

 

3.4 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) 

 

Ταµιακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009 

Κέρδη προ φόρων 33.559 -250.479

Προσαρµογές για:   

• Αποσβέσεις παγίων  5.295

• Προβλέψεις -123.073 50.000

• Χρεωστικούς τόκους 266 1.024

 -89.248 -194.160

• Αύξηση (µείωση) απαιτήσεων 849.426 704.526

• (Αύξηση) µείωση προµηθευτών -159.731 -485.129

Ταµιακές ροές από τις λειτουργίες 600.447 25.237

Τόκοι πληρωθέντες -266 -19.561

Φόρος εισοδήµατος πληρωθείς -616.036   

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -15.855 5.676

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα -15.855 5.676

Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 24.192 18.516

Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου 8.337 24.192

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Γενικές πληροφορίες 

Η PLIAS Εµπορική Α.Ε ιδρύθηκε το 1998 µε την επωνυµία FRESHWAYS AE και 

δραστηριότητα τη διανοµή και εν γένει εµπορία καταναλωτικών αγαθών. 

To 2001 η FRESHWAYS AE απορρόφησε την SERVICEWAYS A.E και 
µετονοµάστηκε σε PLIAS Εµπορική Α.Ε   
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Ήδη από την αρχή της χρήσης 2008 η εταιρεία στερείται δραστηριότητας.  

Το site στο οποίο αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας είναι το site 
της µητρικής εταιρείας: www.plias.gr . Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 21 Μαρτίου 2011. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ABEE, της οποίας είναι 
θυγατρική 100%   
 

5 Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

 

5.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
του 2010 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΑ), 
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους.  

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας.  

Σύµφωνα µε τον νόµο, η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι 
υποχρεωτική για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών εταιρείες και τις 
θυγατρικές τους από 1 Ιανουαρίου 2005, ηµεροµηνία κατά την οποία η εταιρεία, σαν 
θυγατρική εισηγµένης εταιρείας εφάρµοσε τα εν λόγω Πρότυπα. 

 
5.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων που 

εφαρµόζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις  

 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία 

έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 

Εταιρείας (ή και του Οµίλου) σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των 

νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

1. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2010 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 2010 

 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 

(Τροποποιηµένο) 

«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό 

συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 

υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία 

πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές 

οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την 

απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του 

ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το 
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τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών 

συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Το τροποποιηµένο 

πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από 

θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, 

δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να 

επιµετρά τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία 

είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της µη ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών 

αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. Η τροποποίηση δεν έχει 

καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 

και το λογιστικό χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής 

και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η 

οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 

Επιµέτρηση» 

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να 

εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο 

ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση 

στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης 

(σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 30 Μαρτίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες 

παραχώρησης.  

Η τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας 

(σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς 

για τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν 

το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη 

κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε 

το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η 

διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η 

τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό 
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(σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον 

κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε 

εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης 

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

οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται 

από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για 

το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 17- «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους 

µετόχους» 

(σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη 

αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική 

οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) 

διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους 

µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε 

µετρητών. Η τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» 

(σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2009) 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η 

οικονοµική οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, 

το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη 

συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική 

οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο 

για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η 

διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που 

αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2009 του Σ∆ΛΠ 

(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) Οι παρακάτω τροποποιήσεις 

περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 

που δηµοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για 

την τρέχουσα οικονοµική περίοδο. Η τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας 

κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής 

του ∆ΠΧΑ 2. 

 

∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 

Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» 
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Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται προς πώληση ή τις 

διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών 

σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα. 

 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης 

µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως 

κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο. 

 

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο 

περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να 

κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. 

 

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων 

και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις. 

 

∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το 

αν η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος / εντολέας ή πράκτορας. 

 

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών 

στην οποία πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου 

αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του 

∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση / άθροιση των τοµέων). 

 

∆ΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 

(αναθεωρηµένο) όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή 

των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές 

οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν 

διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. 

 

 

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των 

κυρώσεων /προστίµων από προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα 

µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης 

επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση 

ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από 
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τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η 

αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, 

κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια 

που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες 

που τελούν υπό κοινό έλεγχο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο 

Εξωτερικό» 

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε 

εκµετάλλευση στο εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται 

από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της 

ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από 1η Ιανουαρίου 2011 

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ 

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

Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να 

προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το 

∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά 

στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα 

κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία 

και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε 

τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών 

ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 

Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το 

επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη 

περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα 

επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του 

∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε 

εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά 

συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές 

εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική 

εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε 

ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι 

ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα 

έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το 

∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες 

µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το 
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πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η 

τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο 

εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το 

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

η οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της 

χρήσης του ή µέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον 

καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετρείται 

σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση 

ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η 

υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος 

ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά 

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

µέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι 

επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω 

πώλησης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2011) 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών 

ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να 

αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η 

υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες 

όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη 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.  

 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο 

ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, 

δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση 

συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για 

ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους 

εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή 

δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της 

ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη 

τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - 

µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιουλίου 2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί 

εξολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει 

συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των 

απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς 

τίτλους» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιουλίου 2010) Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την 

οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, 

προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική 

υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων 

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή 

τους» 

(εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική 

οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει 

σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι 

τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει 

το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία 

δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων για το 2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  Οι 

παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που 

υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου 

προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Οι 

παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2011. Επίσης, 

εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες 

ενδεχόµενου τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε 

ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) 

την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των 

συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος 
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µιας επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που 

βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια 

αντικαταστάθηκαν. 

 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις 

γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν 

την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην 

κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις. 

 

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 

που απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται 

µελλοντικά. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να 

εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, 

συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, 

καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο 

πρόσφατη ετήσια έκθεση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της 

επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

 

5.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και 
λειτουργιών προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται 
σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών 
τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Η εταιρεία έχει αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές της. 

 
5.4  Ενσώµατα πάγια 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν. 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια αποτιµώνται µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους. 

  

Οι δαπάνες, που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών 
στοιχείων των παγίων, κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες, 
που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται 
µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα 
προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες 
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δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους.  

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή 
µέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.  

Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία 
τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα, στο 
βαθµό που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη διαφορά αναπροσαρµογής εύλογης 
αξίας. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 
λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα 
αποτελέσµατα.  

 
5.5 Έλεγχος Αποµείωσης ενσώµατων και άλλων στοιχείων 

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ως εξής: Τα 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόµενα 
περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία 
είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα 
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα 
όταν προκύπτουν αφού συµψηφίσουν τυχόν προϋπάρχοντα αποθεµατικά εύλογης 
αξίας.      

 

5.6 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 

∆άνεια και απαιτήσεις 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία 
συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές 
αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 
που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Βασικό κριτήριο αποτελεί η πέραν 
του ενός έτους καθυστέρηση.  
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς 

αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 

5.7  Αποθέµατα  

∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 
 

5.8  Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις 
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καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας 
και χαµηλού ρίσκου. 
 

5.9  Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται µόνο από κοινές µετοχές που κατατάσσονται στα 
ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την 
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  
 

5.10  ∆ανεισµός 

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρεία είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές 
καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και οι µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις. Όσον αφορά τα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, η 
διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την 
αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της.  

 
5.11  Αναβαλλόµενοι φόροι 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για τις προσωρινές διαφορές 
µεταξύ της φορολογικής και της λογιστικής βάσης. Οι φορολογικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται πάντα. Φορολογικές απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται επειδή δεν 
υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού τους µε φορολογικά κέρδη εποµένων χρήσεων.  

 

5.12  Παροχές σε εργαζοµένους  

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

 

5.13  Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη 
υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα 
απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

  

 
5.14 Κόστος δανεισµού  

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί 
των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου, αφαιρουµένων των δεδουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν 
από τη βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων.  

 
5.15  Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

Τα ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία δεν καταχωρούνται. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις καταχωρούνται σύµφωνα µε τις κρίσεις της διοικήσεως, 

όταν υπάρχει βάσιµος τρόπος αποτίµησης τους. 

 

6 Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι και πολιτικές διαχείρισης 

Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.  
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Κίνδυνος µη συνέχισης της δραστηριότητας  

 

Λόγω αρνητικής καθαρής θέσης συντρέχει η εφαρµογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 

2190/1920. Η εταιρεία έχει αναστείλει την δραστηριότητά της και δεν έχουν ληφθεί µέχρι 

σήµερα οριστικές αποφάσεις για το µέλλον της. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση την αρχή συνέχισης της 

δραστηριότητας. 

Στην περίπτωση που οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2010, δεν είχαν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης 

διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις παρούσες 

οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο δεδοµένου ότι δεν έχει συναλλαγές σε 

ξένο νόµισµα 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

∆εν υπάρχουν εµπορικές συναλλαγές και εποµένως δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος.  Οι 

προβλέψεις που έχουν γίνει για επισφαλείς απαιτήσεις θεωρούνται επαρκείς και εποµένως το 

υπόλοιπο των απαιτήσεων µετά την αποµείωσης θεωρείται ασφαλούς εισπράξεως. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας – ταµειακών ροών 

Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν µπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων της 

προς τη µητρική εταιρεία. (αρνητική καθαρή θέση της 31-12-2010 ποσό εκατ. ευρώ –9,2). Ο 

κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε επαρκείς προβλέψεις της µητρικής εταιρείας.  

 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 και 

2009 αναλύεται ως εξής: 
 

 

 Βραχυπρόθεσµες 

2010 εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 87.386 (1)        9.604.565 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 251 0 

 87.637 9.604.565 

   

 Βραχυπρόθεσµες 

2009 εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 82.570 (1)        9.716.672 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 20.577 0 

 103.147 9.716.672 
 

(1)  Το ποσό αφορά την υποχρέωση προς τη µητρική εταιρεία 

 

 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν υπάρχουν. 

 

Ο αναµενόµενος χρόνος είσπραξης των πελατών που δεν έχουν υποστεί αποµείωση 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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 31/12/2010 31/12/2009

Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης   

λιγότερο από 3 µήνες  17.000

Μεταξύ 3 και 6 µηνών  32.469

Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους  

 0 49.469

 

7 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 
 

7.1 Σηµαντικές µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται 
εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 

 

 

7.2 Φόρος εισοδήµατος  

 

Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2006-2008 ολοκληρώθηκε στη χρήση 2010. 
Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές φόρου εισοδήµατος. ∆ιενεργήθηκε 
αποµείωση της απαίτησης από επιστροφή ΦΠΑ των αντίστοιχων χρήσεων, 
συνολικού ποσού € 64.935,80 µε βάση τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου, ώστε 
αυτή να ανέρχεται στο ανακτήσιµο ποσό.  

Με τον φορολογικό έλεγχο των ετών 1998-2008 καθώς και την υπαγωγή στον νόµο  
περαίωσης για τη χρήση 2009, η εταιρεία κάλυψε όλες τις φορολογικές της 
υποχρεώσεις µέχρι και την 31/12/2009.  Έτσι παραµένει ανέλεγκτη µόνο η τρέχουσα 
χρήση.  ∆εδοµένου ότι δεν υπήρχε δραστηριότητα στη χρήση και της ύπαρξης 
φορολογικών ζηµιών προς µεταφορά ποσού € 1.347.106,39 εκτιµάται ότι δε θα 
προκύψουν διαφορές φορολογικού ελέγχου όταν αυτή οριστικοποιηθεί φορολογικά. 
 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επί διαφορών λογιστικής και φορολογικής 

βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν λογίστηκαν επειδή εκτιµάται 

ότι δεν θα ανακτηθούν στο προβλεπτό µέλλον. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις επί διαφορών λογιστικής και φορολογικής 
βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν υπήρχαν 

 
7.3 Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Plias Εµπορική Α.Ε. µε την οποία ο ενάγων ως µεσίτης 

αστικών συµβάσεων απαιτεί από την Εταιρεία το ποσό των 13.852 ευρώ. Η ∆ιοίκηση 

εκτιµά ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν 

έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία. 

7.4 Μεταβολές στις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές 

∆εν σηµειώθηκαν. 
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7.5 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα  

∆εν υπάρχουν.  

 
7.6 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 
∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά τη λήξη της χρήσης που να επηρεάζουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις ή να  χρήζουν γνωστοποίησης. 



 
 

Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2010 

 

 23 

 
8 Σηµειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

8.1 Ενσώµατα Πάγια  

 

Τα ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

31 ∆εκεµβρίου 

2010 

31 ∆εκεµβρίου 

2009 

Ιδιόκτητα Πάγια 0 0

Μισθωµένα Πάγια 0 0

 0 0

 

 

Ιδιόκτητα πάγια 

 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως   

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 / 2009 430.555 430.555

Προσθήκες  2010 / 2009 0 0

Εκποιήσεις  2010 / 2009 0 0

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 / 2009 430.555 430.555

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 / 2009 430.555 425.260

Αποσβέσεις 2010 / 2009 0 5.295

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 / 2009 430.555 430.555

Αναπόσβεστη Αξία 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 0 0

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 0 0

 

 

8.2 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο) 

Οι Απαιτήσεις από Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Πελάτες 1.690.996 1.967.308 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -1.690.996 -1.917.839 

Καθαρό υπόλοιπο 0 49.469 

Λοιπές απαιτήσεις 1.202 5.212 

Απαίτηση από Φ.Π.Α.  483.750 1.256.623 

Σύνολο 484.951 1.311.304 
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8.3 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της 
Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση. 

 
 31 ∆εκεµβρίου 

2010 

31 ∆εκεµβρίου 

2009 

Ταµείο 329 4.991

Τράπεζες (όψεως) 8.008 19.201

Σύνολο 8.337 24.192

 
8.4 Μετοχικό Κεφάλαιο  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 
3.713.185 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10 Ευρώ η κάθε µία. 

Οι µετοχές της µητρικής ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ABEE είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Με βάση την  Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30
ης
 Ιουνίου 2010, η µετοχική της 

σύνθεση, είχε ως εξής : 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ABEE
 

3.713.183 99.99% 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1 0 

∆ΡΙΤΣΑ Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ 3.713.185 100% 

 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να 

εξασφαλίσει τους απαιτούµενους πόρους ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 

της. 

Σαν Κεφάλαιο θεωρείται το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων όπως εµφανίζεται στις 

οικονοµικές Καταστάσεις. 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες 

Για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2010, συντρέχει 

περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Το άρθρο 47 

προβλέπει ότι εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µιας εταιρείας γίνει κατώτερο 

από το ήµισυ του µετοχικού της κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να 

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη λήξη της 

χρήσης, προκειµένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου 

µέτρου. Αντίστοιχα, το άρθρο 48, προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι εάν το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο του ενός δεκάτου του µετοχικού 

κεφαλαίου η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση 
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οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εάν η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα 

κατά το Άρθρο 47. 

Ήδη η εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια και µέχρι σήµερα δεν έχουν ληφθεί οριστικές 

αποφάσεις για το µέλλον της. 

 

8.5 Αποτελέσµατα εις νέον 

Τα αποτελέσµατα εις νέον αναλύονται ως εξής: 

 
 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Κέρδη (ζηµιές) χρήσης -614.592 -250.479 
Κέρδη (ζηµιές) προηγ. χρήσεων  -45.716.173 -45.465.693 

Σύνολο -46.330.764 -45.716.172 

 
8.6 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Oι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις στο τέλος των χρήσεων 2010 και 2009 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 31-∆εκ-10 31-∆εκ-09 

Προµηθευτές 21.639 12.509 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 251 20.577 

Ασφαλιστικά Ταµεία 0 0 

Πιστωτές διάφοροι 5.048 3.665 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη  9.604.565 9.716.672 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 60.468 61.996 

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 232 4.400 

Σύνολο 9.692.202 9.819.819 

 

 

8.7 Άλλα Έσοδα 

Τα άλλα έσοδα, για τη χρήση 2010 και 2009, αναλύονται ως κατωτέρω: 
 

 

 2010 2009 

Έσοδα προηγουµένων Χρήσεων 17.498  

Έσοδα από αχρησιµοποίητες  προβλέψεις  14.766 

Εκπτώσεις εφάπαξ καταβολή Φόρων 32.115  

Λοιπά έσοδα 4.742 2.973 

 54.355 17.739 
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8.8 Έξοδα ∆ιοίκησης 

Τα Έξοδα ∆ιοίκησης, για τη χρήση 2010 και 2009, αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

 2010 2009 

Αµοιβές τρίτων  5.948 8800 

Παροχές τρίτων 1.200 0 

Φόροι τέλη 410,08 423 

∆ιάφορα Έξοδα 4.259 3.881 

Αποσβέσεις  5.295 

Σύνολο 11.818 18.399 

 
8.9 Άλλα Έξοδα Εκµετάλλευσης 

Τα άλλα έξοδα Εκµετάλλευσης, για τη χρήση 2010 και 2009, αναλύονται ως 
κατωτέρω: 

 2010 2009 

Πρόστιµα 5.408 14.473 

Έξοδα Προηγούµενων χρήσεων 60.828 133.707 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  100.000 

Αντιλογισµός προβλέψεων επισφαλών  -123.073  

∆ιαγραφή απαίτησης Φ.Π.Α. 64.935,80  

Λοιπά Έκτακτα Έξοδα 614 614 

 8.713 248.794 

 
8.10 Κόστος χρηµατοδότησης 

 

Στο καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος των χρήσεων 2010 και 2009 

συµπεριλαµβάνονται: 

 2010 2009 

Τόκοι έσοδα 7

Τόκοι έξοδα 273 1.024

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 266 1.024

 

8.11 Φόρος εισοδήµατος 

Αφορά κατά ποσό € 647.470 φόρο από περαίωση της πρώτης υπερδωδεκάµηνης 

χρήσης 1998 – 1999 (επίδικη υπόθεση) και κατά ποσό 680 € φόρο από περαίωση της 

χρήσης 2009. 

 

8.12 Προσωπικό 

∆εν υπήρχε προσωπικό κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2009. 

 
8.13 Αποσβέσεις  

 

∆εν πραγµατοποιήθηκαν αποσβέσεις δεδοµένου ότι τα πάγια στοιχεία της εταιρείας 

έχουν αποσβεστεί πλήρως από προηγούµενες χρήσεις. 
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8.14 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Οι ∆ιεταιρικές συναλλαγές, για την χρήση 2010, και τα διεταιρικά υπόλοιπα την 31
η
 

∆εκεµβρίου 2010 παρατίθενται κατωτέρω: 

∆όθηκαν αµοιβές σε µέλος του ∆.Σ. ποσού € 4.000 
∆εν διενεργήθηκαν άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του 

∆ΛΠ 24. 

∆εν διενεργήθηκαν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 

κατά την προηγούµενη χρήση. 

 

∆ιεταιρικά Υπόλοιπα 

 

Τα ∆ιεταιρικά Υπόλοιπα την 31
η
  ∆εκεµβρίου 2010, αφορούν υποχρεώσεις προς την 

µητρική εταιρεία και αναλύονται ως εξής: 
 

 2010 2009 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 9.604.565 9.716.672 

 

Η µεταβολή αφορά εξόφληση µέρους της υποχρέωσης 
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