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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών της,
που αποτελούνται, από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου
2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων
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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
εταιρικές και οι 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 αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση,
καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την
31η Δεκεμβρίου 2010, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βαργιεμέζης Χρήστος
Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 30891

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2010

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
Εξέλιξη – Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών
Από τον Απρίλιο του 2010 η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή για την σταθεροποίηση και βελτίωση
των δημοσιονομικών της μεγεθών και τη διευθέτηση του εξωτερικού της δανεισμού. Στα πλαίσια αυτά έχει
υιοθετηθεί μία σειρά οικονομικών μέτρων που έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης
στους περισσότερους τομείς της αγοράς, σε αύξηση της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας, καθώς και σε
αύξηση της ανεργίας.
Ο ευρύτερος χώρος των τροφίμων, όπου ο Όμιλός μας δραστηριοποιείται, έχει ήδη υποστεί σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις εμφανίζοντας απώλειες τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία του.
Παρά το γεγονός ότι και τα αποτελέσματα του Ομίλου, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων,
είναι επηρεασμένα από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και τις επιπτώσεις τις οποίες αυτή έχει επιφέρει
στις αγορές, εν τούτοις, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό παράγοντα αποτελεί η αντοχή των μεριδίων αγοράς των
μαρκών του Ομίλου.
Την 30η Ιουνίου 2010 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η απόσχιση των κλάδων δραστηριότητας της
μητρικής εταιρείας VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε., με το μετασχηματισμό τους σε ανεξάρτητες θυγατρικές εταιρείες.
Η νέα μορφή του Ομίλου αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά,
στην οποία ήδη όλα μας τα προϊόντα έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των καταναλωτών
αλλά και στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση των δραστηριοτήτων της.
Εκτιμούμε ότι, στην κρίσιμη αυτή οικονομικά περίοδο για τη χώρα μας, ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
εμφανίζεται θωρακισμένος ενάντια στο γενικό αρνητικό κλίμα, αλλά και έτοιμος να διαδραματίσει καίριο
ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την έξοδο από την κρίση.
Τα αποτελέσματα για τη χρήση 2010 συνοψίζονται ξεχωριστά για κάθε δραστηριότητα και στη συνέχεια για
τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου ως εξής:
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, για τη χρήση 2010, σημείωσε μικρή πτώση 2,1% σε σχέση με την
αντίστοιχη χρήση 2009. Παρά την πτώση, ο Μπάρμπα Στάθης κατόρθωσε να διατηρήσει ηγετικό μερίδιο
στην αγορά συσκευασμένων κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών.
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Αναλυτικότερα ανά τομέα:
Λαχανικά
Το σύνολο της αγοράς των κατεψυγμένων λαχανικών, παρουσιάζει άνοδο 1% σε όγκο και πτώση 1% σε
αξία, κατά τη χρήση 2010.
Ο Μπάρμπα Στάθης, διατηρεί την ηγετική του θέση στο σύνολο της αγοράς των κατεψυγμένων λαχανικών,
παρά την ισχυρή πίεση που δέχεται από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εμφανίζοντας πτώση 2,9
ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2009 στο μερίδιο αγοράς σε αξία, το οποίο
ανέρχεται πλέον σε 69,2%.
Ικανοποιητική, είναι η πορεία των βιολογικών προϊόντων Μπάρμπα Στάθης, τα οποία αύξησαν οριακά το
ποσοστό συμμετοχής τους στις συνολικές πωλήσεις του Μπάρμπα Στάθη, σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση
2009, ανερχόμενα πλέον σε 4,5%.
Ζύμες
Η αγορά της κατεψυγμένης ζύμης για το 2010, χαρακτηρίστηκε από αρκετά ισχυρές πιέσεις σημαντικών
ανταγωνιστών της κατηγορίας, με αρκετές προωθητικές ενέργειες, που έφτασαν κατά περιόδους, μέχρι και
το 1+1 δωρεάν από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αλλά και από επώνυμους ανταγωνιστές.
Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης και σε μία αγορά ελαφρά ανοδική, κατά 3,8% προς όφελος κυρίως των
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η Χρυσή Ζύμη, λάνσαρε μία νέα προϊοντική σειρά, τα «4 Toppers»,
καταφέρνοντας να διατηρήσει την ηγετική της θέση και μερίδιο 22% σε αξία, σημειώνοντας οριακή αύξηση
σε σχέση με τη χρήση 2009.
Φρέσκα λαχανικά και Σαλάτες
Η αγορά των φρέσκων λαχανικών για το 2010 αυξήθηκε με σημαντικούς ρυθμούς της τάξης του 22,9%
περίπου σε αξία, με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας να αυξάνουν την παρουσία τους στις αλυσίδες λιανικής,
ενώ επώνυμοι ανταγωνιστές λάνσαραν κωδικούς «ετοίμων για κατανάλωση» σαλατών, εντείνοντας τον
ανταγωνισμό στην κατηγορία.
Ο Μπάρμπα Στάθης συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη αυτής της αγοράς των φρέσκων λαχανικών
και σαλατών ψυγείου με την επιτυχημένη πορεία των υπαρχόντων προϊόντων «φρέσκες σαλάτες» καθώς και
το επιτυχημένο επαναλανσάρισμα της προϊοντικής σειράς «έτοιμες φρέσκες σαλάτες» με βελτιωμένες
συνταγές.
Διεθνείς δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του 2010, οι αγορές της Αυστραλίας, του Καναδά και των Η.Π.Α., όπου η εταιρεία
επικέντρωσε τις προσπάθειές της με την μάρκα «7DAYS Bake it» στην κατηγορία των κατεψυγμένων
ζυμών, κατέγραψαν άνοδο 13%. Άνοδο 8% παρουσίασε επίσης και η αγορά της Γερμανίας. Συνολικά,
συνεχίστηκε η ανάπτυξή μας στις αγορές της Δ. Ευρώπης, Αυστραλίας, Καναδά, και Η.Π.Α. και αποτελούν
πλέον το 26% των πωλήσεών μας στο εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια του 2010, παρουσιάστηκε μεγάλη πτώση στις αγορές των κατεψυγμένων λαχανικών και
των κατεψυγμένων ζυμών στα Αν. Βαλκάνια, (Βουλγαρία και Ρουμανία), λόγω των αρνητικών
μακροοικονομικών δεικτών αυτών των χωρών και της πτώσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.
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Οικονομικά μεγέθη
Τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2010, περιλαμβάνουν, τα αποτελέσματα της
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (πρώην ΚΑΦΕ ΑΛΚΥΟΝΗ) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30
Σεπτεμβρίου 2010, καθώς και τα αποτελέσματα του απορροφηθέντος κλάδου και των συνδεδεμένων του
εταιρειών για την περίοδο από 1 Μαϊου έως 31 Δεκεμβρίου 2010.
Οικονομικά μεγέθη προηγουμένης χρήσης 2009, δεν αναφέρονται, λόγω της μη συγκρισιμότητας αυτών με
τη χρήση 2010, δεδομένου ότι,
η προηγούμενη χρήση αφορούσε μόνο την πρώην εταιρεία
«ΚΑΦΕ ΑΛΚΥΟΝΗ» και όχι τον κλάδο κατεψυγμένων της VIVARTIA ABEE.
Πωλήσεις:
Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2010 σε € 45,2 εκατ. και του Ομίλου σε € 59,3 εκατ.
Μικτά κέρδη:
Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2010 σε € 15,1 εκατ. και του Ομίλου σε € 22,2 εκατ.
Έξοδα διοίκησης, διάθεσης:
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της Εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2010 σε € 17,9 εκατ. και του
Ομίλου σε € 21,2 εκατ.
EBITDA:
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εκτάκτων αποτελεσμάτων της
Εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2010 σε € 2,2 εκατ. και του Ομίλου σε € 6,4 εκατ.
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα:
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2010 σε € 9,5 εκατ. και του
Ομίλου σε € 13,1 εκατ.
Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνεται ποσό € 10,3 εκατ. το οποίο, έχει επιβαρύνει τα
αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου και αφορά απομείωση υπεραξίας της επιχείρησης.
Αποτελέσματα προ φόρων:
Οι καθαρές ζημίες προ φόρων ανήλθαν για τη χρήση 2010 για την Εταιρεία σε € 8,7 εκατ..και για τον Ομιλο
σε € 9,2 εκατ.
Φόρος εισοδήματος:
Ο φόρος εισοδήματος ανήλθε για τη χρήση 2010 για την Εταιρεία σε € 0,5 εκατ..και για τον Ομιλο σε € 0,1
εκατ.
Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους:
Ως αποτέλεσμα των παραγόντων που αναλύθηκαν ανωτέρω, ο Όμιλος, εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους,
ύψους € 9,1 εκατ. για τη χρήση 2010 και η Εταιρεία, εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους, ύψους € 8,3 εκατ.
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Β. Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2010
Ολοκλήρωση της απόσχισης των Κλάδων Δραστηριότητας της Εταιρείας VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε., κατά τη συνεδρίαση της 22ης Μαρτίου 2010, αποφάσισε,
να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την απόσχιση των τεσσάρων κλάδων δραστηριότητάς
της, δηλαδή των κλάδων «παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών», «παραγωγής και
εμπορίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαρωδών», «παροχής υπηρεσιών εστίασης» και «παραγωγής και
εμπορίας κατεψυγμένων τροφίμων» και την εισφορά τους στις 100% θυγατρικές της εταιρείες, με την
επωνυμία «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων», «CHIPITA Ανώνυμη
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», «GOODY’S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης» και
«ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» αντίστοιχα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2166/93. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30η Απριλίου 2010, με σκοπό οι νέες
εταιρείες, να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους ανεξάρτητα, από την 1η Ιουλίου 2010.
Σημαντικότερος παράγοντας, που οδήγησε στην λήψη της παραπάνω στρατηγικής σημασίας απόφασης,
αποτέλεσε η ανάγκη, να δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα, που εκτιμάται, ότι θα παρέχει σε κάθε εταιρεία,
μεγαλύτερη ευελιξία, που απαιτείται κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων τους,
διατηρώντας παράλληλα λειτουργικές συνέργειες που έχουν επιτευχθεί την τελευταία διετία.
Oι όροι του σχεδίου σύμβασης απόσχισης εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 22η
Μαρτίου 2010 και την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 21η Ιουνίου 2010.
Η απόσχιση των ως άνω τεσσάρων κλάδων στις εταιρείες «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία Τροφίμων», «CHIPITA Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», «GOODY’S Ανώνυμη
Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης» και «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία» ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2010 με την καταχώρηση στα οικεία Μητρώα Ανώνυμων
Εταιρειών των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων (με αριθ. πρωτ. α. 5358/30.06.2010 του Νομάρχη
Ανατολικής Αττικής, β. ΕΜ-15390/30.06.2010 του Νομάρχη Αθηνών, γ. 5359/30.06.2010 του Νομάρχη
Ανατολικής Αττικής και δ. 17/7615/30.06.2010 του Νομάρχη Θεσσαλονίκης αντίστοιχα).
Προοπτικές για τη χρήση 2011
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που προβλέπεται να συνεχιστούν και το 2011, ανεργία πάνω από
15%, μείωση των πραγματικών μέσων αποδοχών, εν τούτοις, η εταιρεία, θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της
πορεία, επενδύοντας αφ΄ενός, στην καινοτομία, με προώθηση νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
και αφ΄ετέρου, στη μείωση του λειτουργικού της κόστους με παράλληλη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Επίσης, η Εταιρεία θα διατηρήσει σταθερές τιμές πώλησης για δεύτερη συνεχή χρονιά, με στόχο την
περαιτέρω συνέχιση της θέσης της έναντι των ανταγωνιστών.
Επιχειρηματική αγορά
Στον εμπορικό τομέα, θα συνεχιστεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων, για την προσέλκυση του
καταναλωτή, με αποτέλεσμα, την περαιτέρω πίεση προς τους προμηθευτές.
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Γ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι, ο κίνδυνος, η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και οι χρηματικές ροές από εργασίες του Ομίλου είναι
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς καθώς ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά
περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων σε τράπεζες, που να αποφέρουν τόκο. Ο Όμιλος εκτίθεται σε
κίνδυνο επιτοκίου κυρίως αναφορικά με το δανεισμό του. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει τον
Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών από επιτόκια. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει τον Όμιλο σε
κίνδυνο εύλογης αξίας από επιτόκια. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων παρακολουθείται σε
προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση του Ομίλου έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο
συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής
επιτοκίων. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου διαμορφώνει τον δείκτη σταθερούκυμαινόμενου επιτοκίου του δανεισμού του Ομίλου σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και
τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Μέσα στη χρήση 2010, ο Όμιλος, έκανε χρήση παραγώγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων ανταλλαγής επιτοκίου.
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. Οι απαιτήσεις από πελάτες,
προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση και για συγκεκριμένους πιστωτικούς κινδύνους
ο Όμιλος σχηματίζει αντίστοιχες προβλέψεις επισφαλειών. Στο τέλος της χρήσης, ο Όμιλος, δεν
αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικών κινδύνων, για τους οποίους δεν έχουν σχηματιστεί
αντίστοιχες προβλέψεις.
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τις εταιρίες του Ομίλου,
εφαρμόζοντας διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε
πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας. Όπου κρίνεται απαραίτητο και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
της αγοράς, ο Όμιλος διενεργεί προβλέψεις για πελάτες που παρουσιάζουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο.
Τα τραπεζικά υπόλοιπα τηρούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και ο
Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε
χρηματοοικονομικό οργανισμό.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας, επιτυγχάνεται, με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος, 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
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι, ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και
ελέγχων του Ομίλου, καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές.
Τα συστήματα του Ομίλου ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως.
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Κίνδυνος συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι, ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από
πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της
πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από τη
Διοίκηση του Ομίλου, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει ο Όμιλος.
Κίνδυνος απώλειας φήμης
Ο κίνδυνος αυτός, απορρέει από αρνητική δημοσιότητα, όσον αφορά τις εργασίες του Ομίλου που είτε αληθινή
είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης, μείωση των εισοδημάτων και νομικές
αγωγές εναντίον του Ομίλου. Ο κίνδυνος αυτός, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό, μέσω της εποπτείας που
ασκείται από τη Διοίκηση του Ομίλου και μέσω άλλων διαδικασιών, με σκοπό, την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου αυτού.
Διαχείριση κεφαλαίου
Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου από την Εταιρεία είναι, η διατήρηση υγιών δεικτών
κεφαλαιακής επάρκειας, έτσι ώστε, να μπορεί να υποστηρίζει τις εργασίες της και να μεγιστοποιεί την αξία
προς τους μετόχους. Η Εταιρεία, διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της δομή και προβαίνει σε αναπροσαρμογές,
ανάλογα με τις μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που πηγάζουν
από τις εργασίες της. Για να διατηρήσει, ή να αναπροσαρμόσει την κεφαλαιακή της δομή, η Εταιρεία,
μπορεί να μεταβάλει τη μερισματική της πολιτική προς τους μετόχους ή να επιλέξει την έκδοση μετοχών.
Εταιρική Διακυβέρνηση
Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην εφαρμογή σαφών κανόνων λειτουργίας και στη θέσπιση
αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην εταιρεία και σε όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου, στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, με στόχους:




τη διαφάνεια στη διοίκηση
την ανεξαρτησία στους τρόπους άσκησης διοίκησης και ελέγχου
την επίδειξη Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Παράλληλα με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών της στόχων και στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που ακολουθεί με συνέπεια, η Εταιρεία, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δράσεων
και ενεργειών που συνάδουν με τη φυσιογνωμία και τις αρχές της, αποβλέπουν στην ενίσχυση σημαντικών
πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ συμβάλλουν ενεργά στην
κοινωνική ευημερία.

10

Δ. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και οι συναλλαγές
του Ομίλου και της Εταιρείας κατά κατηγορία συνδεδεμένων προσώπων και κατά φύση συναλλαγής:
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Εμπορικές απαιτήσεις από θυγατρικές
Λοιπές απαιτήσεις από θυγατρικές
Απαιτήσεις από δάνεια σε συνδεμένες (α)
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένες
Ομίλου Vivartia
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένες
Ομίλου Μ.Ι.G.
Σύνολο
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις προς
θυγατρικές
Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
Ομίλου Vivartia
Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
Ομίλου M.I.G.
Σύνολο

Ο Όμιλος
31η
31η
Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου
2010
2009
-

Η Εταιρεία
31η
31η
Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου
2010
2009
2.427
2.772
7.000
-

2.134

1

1.646

1

-

-

-

-

2.134

1

13.845

1

-

-

5.110

-

505

373

282

373

45

-

43

-

550

373

5.435

373
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(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Ο Όμιλος

Πωλήσεις αγαθών προς θυγατρικές
Πωλήσεις υπηρεσιών προς θυγατρικές
Χρεώσεις τόκων και μερίσματα από και προς
θυγατρικές
Πωλήσεις αγαθών προς συνδεδεμένες Ομίλου
Vivartia
Πωλήσεις αγαθών προς συνδεδεμένες Ομίλου
M.I.G.
Πωλήσεις υπηρεσιών προς συνδεδεμένες Ομίλου
Vivartia
Σύνολο
Αγορές αγαθών από θυγατρικές
Αγορές υπηρεσιών από θυγατρικές
Αγορές αγαθών από συνδεδεμένες Ομίλου
Vivartia
Χρέωση τόκων από συνδεδεμένες Ομίλου
Vivartia
Αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένες Ομίλου
M.I.G.
Σύνολο

1/1 –
31/12/2010
-

Η Εταιρεία

1/1 –
31/12/2009
-

1/1 –
31/12/2010
351
997

1/1 –
31/12/2009
-

-

-

3.207

-

1.964

1

1.266

1

1

-

1

-

197

-

197

-

2.162

1

6.019

1

-

-

8.743
10

-

3.915

164

3.471

164

6

4

6

4

87

-

87

-

4.008

168

12.317

168

Στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της μητρικής Εταιρείας, περιλαμβάνονταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010,
έντοκα δάνεια προς την θυγατρική της εταιρεία Uncle Statis EΟOD (€ 7.000). Όλα τα παραπάνω δάνεια,
μεταφέρθηκαν κατά την απόσχιση των Κλάδων δραστηριότητας της VIVARTIA A.B.E.E., στην απορροφούσα
εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ.
Οι αμοιβές των στελεχών Ανώτατης Διοίκησης του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010,
(συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών), ανήλθαν σε χιλ. € 247 (31η Δεκεμβρίου 2009: € 12).
Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς τα στελέχη Ανώτατης Διοίκησης τα
οποία κατείχαν το σχετικό αξίωμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Σίνδος, 24 Μαρτίου 2011
Ο ΑντιΠρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Αρτινός

Αντώνιος Μαυριδόγλου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Ο Όμιλος
η

Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ζημίες χρήσης προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

7
8
9
10
10
11

Ζημίες χρήσης μετά φόρων (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα λοιπά
συνολικά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων (β)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (α+β)
Ζημίες χρήσης μετά φόρων αποδιδόμενες σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης
αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Η Εταιρεία
η

η

31
Δεκεβρίου
2010
59.337
(37.050)
22.287
(21.239)
2.793
152
(13.219)
(9.226)
101

31
Δεκεβρίου
2009
697
(165)
532
(769)
102
(44)
(179)
(1)

31
Δεκεβρίου
2010
45.249
(30.188)
15.061
(17.925)
3.642
3.350
(12.888)
(8.760)
462

31η
Δεκεβρίου
2009
697
(165)
532
(769)
102
(44)
(179)
(1)

(9.125)

(180)

(8.298)

(180)

304

-

304

-

(82)

-

(82)

-

222

0

222

0

(8.903)

(180)

(8.076)

(180)

(9.125)
-

(180)
-

(8.298)
-

(180)
-

(9.125)

(180)

(8.298)

(180)

(8.903)
(8.903)

(180)
(180)

(8.076)
(8.076)

(180)
(180)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Ο Όμιλος
Σημ.

Η Εταιρεία

31-Δεκ

31-Δεκ

31-Δεκ

31-Δεκ

2010

2009

2010

2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία

12

55.819

798

31.889

798

Υπεραξία

13

28.550

-

17.447

-

Ασώματα πάγια στοιχεία

14

52

-

52

-

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

15

-

-

335

-

-

-

20.972

-

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

16

598

-

598

-

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

17

196

6

7.129

6

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

11

1.761

-

1.406

-

86.976

804

79.828

804

Συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

18

19.849

10

16.549

10

Εμπορικές απαιτήσεις

19

37.443

4

32.358

4

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

20

3.623

3

5.198

3

Χρηματικά διαθέσιμα

21

9.947

52

9.134

52

70.862

69

63.239

69

157.838

873

143.067

873

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)
Ο Όμιλος
Σημ.

Η Εταιρεία

31-Δεκ

31-Δεκ

31-Δεκ

31-Δεκ

2010

2009

2010

2009

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο

22

69.063

700

69.063

700

Υπέρ το άρτιο

-

-

-

-

Κέρδη εις νέον

(5.270)

(799)

(9.644)

(799)

2.591

-

2.591

-

(720)

-

(720)

-

65.664

(99)

61.290

(99)

-

-

-

-

65.664

(99)

61.290

(99)
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Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Αποθεματικό εύλογης αξίας

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια, σε αναπόσβεστο κόστος

25

53.761

-

52.465

-

Επιχορηγήσεις

27

2.593

-

2.043

-

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

11

4.305

2

2.898

2

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

26

1.333

2

1.118

2

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

28

900

-

900

-

62.892

4

59.424

4

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

29

22.004

65

20.144

65

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

30

3.996

850

-

850

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση

25

199

-

-

-

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι

11

547

-

267

-

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31

2.536

53

1.942

53

29.282

968

22.353

968

157.838

873

143.067

873

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)
Ο Όμιλος
Μη
ελέγχουσες

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας

συμμετοχές
Μετοχικό

Υπέρ το

Τακτικό, αφορολόγητα

Αποθεματικό

Σωρευμένα

κεφάλαιο

άρτιο

και ειδικά αποθεματικά

εύλογης αξίας

κέρδη/(ζημίες)

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Σύνολο

700

-

-

-

(799)

(99)

-

(99)

68.363

-

2.591

(942)

5.201

75.213

-

75.213

-

-

-

-

(684)

(684)

-

(684)

-

-

-

-

137

137

-

137

68.363

-

2.591

(942)

4.654

74.666

-

74.666

-

-

-

-

(9.125)

(9.125)

-

(9.125)

-

-

-

304

-

304

-

304

-

-

-

(82)

-

(82)

-

(82)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης

-

-

-

222

-

222

-

222

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2010

69.063

-

2.591

(720)

(5.270)

65.664

-

65.664

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2010
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων χρήσης:
Απορρόφηση κλάδου από VIVARTIA ABEE και
θυγατρικών του
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Αναβαλλόμενος φόρος εξόδων αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Ζημιές χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί
στα λοιπά συνολικά έσοδα
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (συνέχεια)
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Ο Όμιλος
Μη
ελέγχουσες

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας

συμμετοχές

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2009
Κέρδη χρήσης
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2009

Μετοχικό

Υπέρ το

Τακτικό, αφορολόγητα

Αποθεματικό

Σωρευμένα

κεφάλαιο

άρτιο

και ειδικά αποθεματικά

εύλογης αξίας

κέρδη/(ζημίες)

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Σύνολο

700

-

-

-

(619)

81

-

81

-

-

-

-

(180)

(180)

-

(180)

700

-

-

-

(799)

(99)

-

(99)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Η Εταιρεία

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2010

Μετοχικό

Υπέρ το

Τακτικό, αφορολόγητα,

Αποθεματικό

Σωρευμένα

κεφάλαιο

άρτιο

και ειδικά αποθεματικά

εύλογης αξίας

κέρδη

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

700

-

-

-

(799)

(99)

68.363

-

2.591

(942)

-

70.012

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου

-

-

-

-

(684)

(684)

Αναβαλλόμενος φόρος εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

-

-

-

-

137

137

68.363

-

2.591

(942)

(547)

69.465

-

-

-

-

(8.298)

(8.298)

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών

-

-

-

304

-

304

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα λοιπά συνολικά έσοδα

-

-

-

(82)

-

(82)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης

-

-

-

222

-

222

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2010

69.063

-

2.591

(720)

(9.644)

61.290

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων χρήσης:
Απορρόφηση κλάδου κατεψυγμένων από Vivartia Α.Β.Ε.Ε.

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες

Ζημιές χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα:
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (συνέχεια)
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Η Εταιρεία

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2009
Ζημιές χρήσης
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2009

Μετοχικό

Υπέρ το

Τακτικό, αφορολόγητα,

Αποθεματικό

Σωρευμένα

κεφάλαιο

άρτιο

και ειδικά ποθεματικά

εύλογης αξίας

κέρδη

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

700

-

-

-

(619)

81

-

-

-

-

(180)

(180)

700

-

-

-

(799)

(99)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

31-Δεκ

31-Δεκ

31-Δεκ

31-Δεκ

2010

2009

2010

2009

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές χρήσης προ φόρων
Προσαρμογές για:

(9.226)

(179)

(8.760)

(179)

Αποσβέσεις

2.569

143

1.497

143

Προβλέψεις

3.131

(1)

2.492

(1)

Τόκους και συναφή έσοδα

(152)

-

(383)

-

Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

2.919

45

2.588

45

-

-

(2.968)

-

(9)

-

(6)

-

(125)
10.300

-

(98)
10.300

-

9.407

8

4.662

8

Αποθέματα

(2.703)

(2)

(3.066)

(2)

Απαιτήσεις

1.606

3

4.759

3

5.560

(98)

4.968

(98)

Φόρους εισοδήματος πληρωθέντες

(1.085)

-

-

-

Τόκους πληρωθέντες

(2.898)

(30)

(2.517)

(30)

9.887

(119)

8.806

(119)

Έσοδα από μερίσματα
(Κέρδη)/Ζημιές από εκποίηση ενσώματων παγίων
Ζημιές/(κέρδη) από συνδεδεμένες εταιρείες
Απόσβεση επιχορηγήσεων
Απομειώσεις αξίας στοιχείων ενεργητικού
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:

Αύξηση/(Μείωση) σε:
Υποχρεώσεις (πλην τραπεζών)
Μείον:

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (συνέχεια)
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Ο Όμιλος
31-Δεκ
31-Δεκ
2010

Η Εταιρεία
31-Δεκ
31-Δεκ

2009

2010

2009

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων

(1.859)

(64)

(839)

(64)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων

284

-

163

-

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα

152

-

383

-

(1.423)

(64)

(293)

(64)

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου καταβληθέντα

(684)

-

(684)

-

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων

(861)

-

-

-

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων

(529)

-

(529)

-

(2.074)

0

(1.213)

0

Χρηματικά διαθέσιμα απορροφούμενου κλάδου και
θυγατρικών/αποσχισθέντων κλάδων

3.505

-

1.782

-

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων

9.895

(183)

9.082

(183)

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης

52

235

52

235

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

9.947

52

9.134

52

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

0

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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0

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τον Νοέμβριο του 1990 ιδρύθηκε η «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ»
(ΦΕΚ 4081/15.11-.1990) με απόσχιση του κλάδου κατεψυγμένων τροφίμων της μητρικής εταιρίας
«ΕΒΙΕ Α.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ», ο οποίος, (κλάδος), δραστηριοποιούνταν από το 1967. Το 1991
εγκρίθηκε η εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑΑ. Τον Ιανουάριο του 1995 συγχωνεύτηκε δι’ απορροφήσεως
η «ΦΡΟΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΕ» (θυγατρική της «ΔΕΛΤΑ
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ») και δημιουργήθηκε μια περισσότερο δυναμική
μονάδα, με ευελιξία στην αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων γενικότερα, ικανή να καλύψει τις ανάγκες
του καταναλωτή και να σταθεί ανταγωνιστικά στην Ευρωπαϊκή Αγορά.
Κατά την περίοδο 1995-2005 η Εταιρία πέτυχε να εδραιώσει τη θέση της ως ο πλέον σημαντικός
παράγων στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την αγορά των
καταψυγμένων γευμάτων, με σειρά καινοτόμων προϊόντων. Παράλληλα, η συμμετοχή σε από κοινού
ελεγχόμενες εταιρείες, συνεισέφερε αποφασιστικά στην ανάπτυξη του νεώτερου κλάδου προϊόντων
κατεψυγμένης ζύμης. Έτσι δημιουργήθηκε μια εύρωστη μονάδα παραγωγής και εμπορίας προϊόντων
κατεψυγμένης ζύμης, με ηγετική θέση στην αγορά, η οποία ανέλαβε την ταχύτερη εξέλιξη του κλάδου
με πρωτοποριακά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Τη χρήση 2006, απορροφήθηκε από την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», η οποία στη
συνέχεια, μετονομάσθηκε σε «VIVARTIA ΑΒΕΕ». Μετά την ανωτέρω συγχώνευση, η πρώην εταιρεία
«ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.», αποτελούσε τον «Κλάδο παραγωγής και εμπορίας κατεψυγμένων
τροφίμων» της «VIVARTIA ΑΒΕΕ».
Στη συνέχεια τον Ιούνιο του 2010, η τακτική Γενική Συνέλευση της «VIVARTIA ABEE» αποφάσισε
την απόσχιση του «Κλάδου παραγωγής και εμπορίας κατεψυγμένων τροφίμων», σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2166/93, και την εισφορά του στην θυγατρική εταιρία «ΚΑΦΕ ΑΛΚΥΟΝΗ Α.Ε.», η
οποία μετονομάστηκε σε «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ως ημερομηνία απόσχισης ορίσθηκε η
30η Απριλίου 2010. Η πρώην εταιρεία «ΚΑΦΕ ΑΛΚΥΟΝΗ Α.Ε.» θα αποτελούσε πλέον τον «Κλάδο
εστίασης» της νέας εταιρείας.
Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2010 εγκρίθηκε η απόσχιση του «Κλάδου εστίασης» της νέας εταιρείας
«ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και η εισφορά του στην εταιρία «GOODY’S AΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93. Ως ημερομηνία
απόσχισης ορίσθηκε η 30η Σεπτεμβρίου 2010.
Ο βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία ειδών διατροφής, εδεσμάτων, ποτών,
ετοίμων φαγητών, νωπών, διατηρημένων και καταψυγμένων, φυτικής ή και ζωικής προελεύσεως,
καθώς και πρώτων υλών τους.
Ο Όμιλος ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε., έχει παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα μέσω των
θυγατρικών εταιρειών στις εξής χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία,
Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ελβετία, Γερμανία, Αυστραλία, Η.Π.Α. και Καναδά.
Η έδρα της Εταιρίας, βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου,
του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα στον ΔΡΟΜΟΣ Α5 – Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Βάσει του Καταστατικού της Εταιρίας, η διάρκεια ζωής της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ είναι τριάντα
(30) έτη, η οποία δύναται να παραταθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
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Αναφορές στον «Όμιλο» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τη
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της. Οι θυγατρικές εταιρείες της
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
καθώς και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τους εμφανίζονται αναλυτικά στη Σημείωση 5 των
οικονομικών καταστάσεων.
Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 της ΜΠΑΡΜΠΑ
ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της VIVARTIA
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E., με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 το
ποσοστό της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στην εταιρεία ανέρχεται σε 100%.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009 ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου ήταν 788 και 21
εργαζόμενοι αντίστοιχα.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009 ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας ήταν 315 και 21
εργαζόμενοι αντίστοιχα.
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2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα
διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και
συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων
λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών
που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή
οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις,
αναφέρονται κατωτέρω στις “Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης” στη Σημείωση
2.5.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ενέκρινε τις συνημμένες εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, στις
24 Μαρτίου 2010. Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της μητρικής.
2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών
καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
(a) Βάση Ενοποίησης: Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ έχει τη
δυνατότητα άσκησης ελέγχου. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ μέσω
άμεσης ή έμμεσης κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δύναμη
άσκησης ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την
ημερομηνία που ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την
ημέρα κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται.
Όλες οι ενδοομιλικές συναλλαγές και υπόλοιπα καθώς και τα μη πραγματοποιηθέντα ενδοομιλικά
κέρδη/ζημίες έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Όπου
απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Στη Σημείωση 5 παρέχεται πλήρης
λίστα των ενοποιούμενων θυγατρικών μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής και δικαιώματα ψήφου
του Ομίλου.
Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών συμπίπτουν με
αυτή της μητρικής εταιρείας.
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H Εταιρεία,μετά την απορρόφηση του κλάδου «Παραγωγής και Εμπορίας Κατεψυγμένων Τροφίμων»,
συνέταξε για πρώτη φορά, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις εταιρείες, οι οποίες, ανήκαν
στον παραπάνω κλάδο και μέσω της συγχώνευσης με απορρόφηση αποτελούν πλέον θυγατρικές της
εταιρείας.
Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι, τόσο η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε., όσο και οι
θυγατρικές της εταιρίες, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ομίλου Vivartia και κατά
συνέπεια, η παραπάνω συναλλαγή, (απόσχιση και συγχώνευση μέσω απορρόφησης), αποτελεί μία
συνένωση επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο, η οποία βρίσκεται, εκτός του πεδίου εφαρμογής του
ΔΠΧΠ 3.
Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πρακτική, οι περισσότερο σχετικές και αξιόπιστες λογιστικές
πρακτικές, που μπορούν να εφαρμοστούν σε ανάλογες περιπτώσεις είναι:
1) Η εφαρμογή της μεθόδου αγοράς (purchase method), και
2) Η Λογιστική Αρχή Συνένωσης Συμφερόντων (pooling of interests)
Η Εταιρεία, εφάρμοσε την μέθοδο αγοράς, προκειμένου να απεικονίσει την συγχώνευση του κλάδου
«Παραγωγής και Εμπορίας Κατεψυγμένων Τροφίμων». Εξετάζοντας τις δύο μεθόδους, η Εταιρεία
κατέληξε στην εφαρμογή της μεθόδου αγοράς για τους παρακάτω λόγους:
1) Η εφαρμογή της Λογιστικής Αρχής Συνένωσης Συμφερόντων, σύμφωνα με την οποία, θα
έπρεπε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του κλάδου, αθροιστικά από την αρχή της
χρήσης, δεν αναδεικνύουν την ουσία της συναλλαγής η οποία λαμβάνει χώρα στις 30.04.2010.
2) Σε φορολογικό επίπεδο, οι συναλλαγές του κλάδου, από 1η Μαΐου 2010, διενεργούνται για
λογαριασμό της μητρικής Εταιρείας.
Από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δεν προέκυψε υπεραξία, δεδομένου ότι, η αύξηση κεφαλαίου
που πραγματοποίησε η Εταιρεία, ήταν ίση με τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του κλάδου
«Παραγωγής και Εμπορίας Κατεψυγμένων Τροφίμων» που εισφέρθηκαν στην Εταιρεία.
(β) Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες (Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις): Οι συμμετοχές της
μητρικής Εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν
σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
(γ) Συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες:
(i) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία, είναι η εταιρεία στην οποία ο Όμιλος ασκεί από κοινού έλεγχο
με άλλους εταίρους. Οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες ενοποιούνται με την μέθοδο της
αναλογικής ενοποίησης λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό που κατέχει ο Όμιλος και ισχύει κατά
την ημερομηνία της ενοποίησης. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή γίνεται ενσωμάτωση του
ποσοστού του Ομίλου από όλες τις αναλυτικές γραμμές εσόδων, εξόδων, ενεργητικού,
παθητικού και ταμειακών ροών της από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας, με εκείνες που
εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος αναγνωρίζει το μερίδιο
των κερδών ή ζημιών που προκύπτει από πωλήσεις παγίων από και προς τις από κοινού
ελεγχόμενες εταιρείες και αντιστοιχεί στους άλλους εταίρους.
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Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει το μερίδιο που του αναλογεί από τα κέρδη ή τις ζημίες που
προκύπτουν από την αγορά στοιχείων ενεργητικού που προέρχονται από τις κοινού ελεγχόμενες
εταιρείες, ωσότου πουλήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία σε ένα τρίτο μέρος. Όμως εάν η ζημία
που προκύπτει από τη συναλλαγή καταδεικνύει ότι υπάρχει μείωση της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας ή απαξίωση, τότε αυτή αναγνωρίζεται άμεσα.
Οι λογιστικές αρχές των από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί όπου αυτό
κρίθηκε απαραίτητο για να είναι συνεπείς με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
(ii) Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις
Οι συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις
αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημίες απομείωσης.
Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των από κοινού ελεγχόμενων
εταιρειών συμπίπτουν με αυτή της μητρικής εταιρείας.
(δ) Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Το νόμισμα
λειτουργίας και παρουσίασης της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ των Ελληνικών θυγατρικών της
καθώς και των θυγατρικών της σε χώρες του εξωτερικού που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή
Νομισματική Ένωση είναι το Ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ
χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των
συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού τα νομισματικά στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να
αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την
αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στις
συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, εξαιρουμένων των συναλλαγών που πληρούν τις
προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών που απεικονίζονται στη καθαρή θέση.
Το νόμισμα λειτουργίας των θυγατρικών του Ομίλου σε χώρες του εξωτερικού που δεν εντάσσονται
στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση είναι κατά κανόνα το επίσημο νόμισμα της εκάστοτε χώρας
όπου κάθε θυγατρική λειτουργεί. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων, όλα τα
στοιχεία του ισολογισμού αυτών των θυγατρικών, μετατρέπονται σε Ευρώ, με βάση την
συναλλαγματική ισοτιμία που βρίσκεται σε ισχύ την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Τα
έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με βάση την μέση σταθμική ισοτιμία κατά την διάρκεια του έτους.
Η σωρευμένη διαφορά που προκύπτει από την ανωτέρω μετατροπή καταχωρείται απευθείας σε
ιδιαίτερο κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων έως την πώληση, διαγραφή ή από-αναγνώριση κάποιας
θυγατρικής, οπότε και μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
(ε) Ασώματα Πάγια Στοιχεία (εκτός υπεραξίας): Τα ασώματα πάγια στοιχεία που αποκτώνται αυτοτελώς
(κατά βάση λογισμικά προγράμματα και μισθωτικά δικαιώματα) καταχωρούνται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, ενώ τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω εξαγορών επιχειρήσεων
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Μετά την αρχική αναγνώριση,
τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις τους και
μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
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Ολα τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία έχουν προσδιορισμένη διάρκεια ζωής και επομένως
αποσβένονται κατά την διάρκειά της. Τα αποσβενόμενα ασώματα περιουσιακά στοιχεία ερευνώνται
για απομείωση όταν υφίστανται σχετικές ενδείξεις απομείωσης.
Η απόσβεση των ασώματων παγίων στοιχείων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο με
συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών ασώματων παγίων
στοιχείων. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Κατηγορία Ασώματου Παγίου Στοιχείου
Λογισμικά
Σήματα / Εμπορικές Επωνυμίες

Ωφέλιμη ζωή σε έτη
3-4
5

(στ) Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την
πραγματοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων. Τα κόστη που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού προγράμματος
αναγνωρίζονται σαν ασώματο πάγιο στοιχείο μόνο όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 38
«Ασώματες Ακινητοποιήσεις».
(ζ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά
οφέλη θα εισρεύσουν στον Όμιλο και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα
παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης 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», αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον
αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.
Τόκοι:
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
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Μερίσματα:
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψής τους έχει εγκριθεί από τα
αρμόδια όργανα των εταιρειών που το διανέμουν.
(η) Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (γήπεδα, κτίρια,
μηχανήματα και εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) αποτιμώνται στο
ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους.
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 πώληση 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.
(θ) Αποσβέσεις ενσώματων παγίων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με
συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.
Τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία

Ωφέλιμη Ζωή

Κτίρια
Μηχανήματα και εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

50 έτη
20 έτη
6-7 έτη
3-7 έτη

(ι) Συνενώσεις επιχειρήσεων, Υπεραξία και μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών: Οι
συνενώσεις επιχειρήσεων λογίζονται με βάση τη μέθοδο της εξαγοράς (purchase method of
accounting). Με βάση αυτή τη μέθοδο αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες τα περιουσιακά στοιχεία
(περιλαμβανομένων των προγενέστερα μη αναγνωρισμένων) και οι υποχρεώσεις (περιλαμβανομένων
των ενδεχόμενων υποχρεώσεων) του εξαγοραζόμενου κατά την ημερομηνία εξαγοράς. H υπεραξία
από συνενώσεις επιχειρήσεων προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και της εύλογης αξίας
κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Στη συνέχεια η υπεραξία αποτιμάται στο ιστορικό κόστος μείον
τις σωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση, ή συχνότερα, αν
γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της μπορεί να έχει απομειωθεί. Κατά την
ημερομηνία εξαγοράς, (ή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιμερισμού του
τιμήματος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών, ή, σε ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από την
συνένωση αυτή. Η απομείωση προσδιορίζεται, με εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού των μονάδων
δημιουργίας ταμειακών ροών, οι οποίες σχετίζονται με την υπεραξία.
Αν η λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένης και της
αναλογούσας υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης.
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Αν τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία,
πωληθεί, τότε η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία
του τμήματος αυτού προκειμένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζημία. Η αξία της υπεραξίας που
αναλογεί στο πωληθέν τμήμα προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τμήματος που πωλήθηκε
και του τμήματος της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που παραμένει.
Αν το τίμημα της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού, των
υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά
αναγνωρίζεται ως αρνητική υπεραξία στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Η υπεραξία που έχει προκύψει από εξαγορές, έχει επιμερισθεί και παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου
στις βασικές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (cash generating units) οι οποίες έχουν
προσδιορισθεί σε σχέση με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».
Ο Όμιλος, προκειμένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέμα απομείωσης της υπεραξίας, διενήργησε
τους σχετικούς ελέγχους απομείωσης επί των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών στις οποίες έχει
επιμερισθεί η υπεραξία, σε επίπεδο Ομίλου, και με βάση τους διενεργηθέντες ελέγχους προέκυψε
ζημία απομείωσης συνολικού ύψους € 10,3 εκ. όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Σημείωση 13.
Όταν ο Όμιλος, αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του σε υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες, (εξαγορά
ποσοστών μη ελεγχουσών συμμετοχών), η συνολική διαφορά, μεταξύ, του τιμήματος εξαγοράς και
της αναλογίας των ποσοστών μη ελεγχουσών συμμετοχών που αποκτώνται, (υπεραξία ή αρνητική
υπεραξία), εκκαθαρίζεται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια, επειδή θεωρείται ως συναλλαγή μεταξύ
μετόχων, (entity concept method), εκτός της περίπτωσης όπου, η σταδιακή εξαγορά ποσοστών
μειοψηφίας θεωρείται ενιαία σταδιακή συναλλαγή. Κατ’ αντιστοιχία, όταν πωλούνται ποσοστά
μειοψηφίας, (χωρίς η τελική συμμετοχή να οδηγεί σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής), τότε τα
σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.
(κ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:
(i) Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού:
Με την εξαίρεση της υπεραξίας, η οποία ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι
λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων μακροπρόθεσμου 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 εύλογης
αξίας και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα 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. Η 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 τη 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 προσδιοριστούν ξεχωριστά.
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(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού:
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον
ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει
απομειωθεί.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως ή με
βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης (συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες),
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) και
διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.
Η ανακτήσιμη αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες προσδιορίζεται με τον
ίδιο τρόπο όπως για τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού.
Η ανακτήσιμη/εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων,
προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές,
βάσει, της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με
το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας στοιχείων, είτε με
τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι
προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(λ) 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 του Ομίλου 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.
(μ) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων
εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα
ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων
πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Ο
Όμιλος έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές
βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών
οικονομικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με τους πελάτες με κανονικούς
όρους και με αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης ενενήντα ημέρες από την αποστολή των
εμπορευμάτων. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις
εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το
υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε
κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς
κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν
όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.
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(ν) Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 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 ο Όμιλος 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:
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 ο Όμιλος 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, τα διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα
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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, σε αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης
με παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, σε ανάλυση προεξοφλημένων
χρηματοροών και σε μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων.
(ξ)

Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού:
(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού,
(ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας
ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού), από-αναγνωρίζονται όταν:
 Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.
 Ο Όμιλος, διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο
στοιχείο ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους, να τα
εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης
μεταβίβασης.
 Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο
στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου ο Όμιλος έχει
μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού, αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη, ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε, το στοιχείο του ενεργητικού,
αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ομίλου στο περιουσιακό
στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή, η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του
μεταβιβαζόμενου στοιχείου, αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού
υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί ο Όμιλος να κληθεί
να καταβάλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή, είναι υπό την μορφή δικαιωμάτων αγοράς
και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού, (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που
διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής του Ομίλου, είναι η αξία του
μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται ο Όμιλος να επαναγοράσει, με εξαίρεση την
περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες,
όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ομίλου περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της
εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.
(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού απόαναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση ακυρώνεται ή λήγει. Όταν μία υφιστάμενη
χρηματοοικονομική υποχρέωση, αντικαθίσταται, από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο (δανειστή), με
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή, όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρέωσης διαφοροποιούνται
ουσιαστικά, τότε, από-αναγνωρίζεται η υφιστάμενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η
διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως.
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(ο) Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνων: Τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (currency
forwards) και οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (interest rate swaps), χρησιμοποιούνται για την
διαχείριση του οικονομικού κινδύνου που προκύπτει από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της
εταιρείας.
Όλα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικώς, αναγνωρίζονται στην εύλογη
αξία κατά την ημερομηνία διακανονισμού και ακολούθως, αποτιμώνται στην εύλογη αξία στη λήξη
κάθε περιόδου αναφοράς. Τα παράγωγα απεικονίζονται στα περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία
είναι θετική και στις υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία είναι αρνητική. Η εύλογη αξία τους
προσδιορίζεται από την τιμή που έχουν σε μια ενεργό αγορά, ή, με την χρησιμοποίηση τεχνικών
αποτίμησης σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργός αγορά για τα μέσα αυτά.
H μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της ζημίας εξαρτάται από το εάν ένα παράγωγο έχει
προσδιορισθεί ως αντισταθμιστικό στοιχείο και, εφόσον πρόκειται για αντιστάθμιση, από τη φύση του
στοιχείου που αντισταθμίζει.
Κέρδη ή ζημίες από την μεταβολή, κατά τη διάρκεια της χρήσης, της εύλογης αξίας των παραγώγων
που δεν αναγνωρίζονται σαν μέσα αντιστάθμισης, αναγνωρίζονται στην κατάσταση των
αποτελεσμάτων.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί την λογιστική αντιστάθμισης, στην περίπτωση όπου, κατά την έναρξη της
αντισταθμιστικής συναλλαγής και την επακόλουθη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών
στοιχείων, η εταιρεία μπορεί να προσδιορίζει και να τεκμηριώνει την αντισταθμιστική σχέση, μεταξύ,
του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης, αναφορικά με την διαχείριση
κινδύνου και την στρατηγική της για την ανάληψη της αντιστάθμισης. Επιπλέον, η λογιστική της
αντιστάθμισης, ακολουθείται, μόνο όταν η αντιστάθμιση αναμένεται να είναι άκρως αποτελεσματική
και μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία και σε συνεχή βάση, για όλες τις καλυπτόμενες περιόδους
αναφοράς, για τις οποίες, είχε προσδιοριστεί, ως προς τον συμψηφισμό των μεταβολών της εύλογης
αξίας ή των ταμειακών ροών που αποδίδονται στον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. H σχέση
αντιστάθμισης που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι η Αντιστάθμιση ταμειακών ροών (cash flow hedge).
Για σκοπούς χρήσης αντισταθμιστικής λογιστικής, οι αντισταθμίσεις ταξινομούνται ως εξής:
(i) Αντιστάθμιση Εύλογης Αξίας
Αντιστάθμιση εύλογης αξίας, είναι η αντιστάθμιση της έκθεσης, στη διακύμανση της εύλογης
αξίας ενός αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης ή μιας μη
αναγνωρισμένης βέβαιης δέσμευσης ή μέρος αυτών, που οφείλεται σε συγκεκριμένο κίνδυνο και
θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Εάν η αντιστάθμιση της εύλογης αξίας, εκπληρώνει
τα κριτήρια της λογιστικής αντιστάθμισης, τότε, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου επιμέτρηση
του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία, θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Επιπλέον, η
λογιστική αξία του αντισταθμιζόμενου στοιχείου, προσαρμόζεται, με το κέρδος ή τη ζημία που
προκύπτει από τη μεταβολή, της εύλογης αξίας του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και αφορά στον
αντισταθμιζόμενο κίνδυνο, μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Κάθε προσαρμογή, που απορρέει στη λογιστική αξία ενός αντισταθμιζόμενου
χρηματοοικονομικού μέσου, το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία του και για το οποίο
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χρησιμοποιείται η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου, αποσβένεται στα αποτελέσματα μέχρι τη
λήξη του χρηματοοικονομικού μέσου.
(ii) Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών, η επιχείρηση, προσπαθεί να καλύψει τους κινδύνους
που προκαλούν μεταβλητότητα στις ταμειακές ροές και προέρχονται από ένα στοιχείο του
ενεργητικού, ή μία υποχρέωση, ή μία μελλοντική συναλλαγή και η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει
το αποτέλεσμα της χρήσης.
Για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία, που χαρακτηρίζονται ως αντισταθμιστικά μέσα σε
μια σχέση αντιστάθμισης ταμειακών ροών, απαιτούνται συγκεκριμένοι λογιστικοί χειρισμοί.
Για να πληρεί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση της λογιστικής αντιστάθμισης, θα πρέπει, να
πληρούνται ορισμένες αυστηρές συνθήκες, που αφορούν, στην τεκμηρίωση, στην πιθανότητα
εμφάνισης, στην αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης και στην αξιοπιστία της επιμέτρησής
της.
Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει συγκεκριμένα συμβόλαια ανταλλαγής
επιτοκίων, (interest rate swaps), ως αντισταθμιστικά εργαλεία σε σχέση αντιστάθμισης ταμειακών
ροών. Οι συμφωνίες αυτές, έχουν πραγματοποιηθεί, με σκοπό, να μετριαστεί ο κίνδυνος που
προκύπτει από την μεταβλητότητα των κυμαινόμενων επιτοκίων σε συγκεκριμένα δάνεια της
εταιρείας. Το αποτέλεσμα από την αναγνώριση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων παρουσιάζεται στο κονδύλι του ισολογισμού «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά
Προϊόντα» στις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
Το σκέλος του κέρδους ή της ζημίας, του αντισταθμιστικού μέσου, που τεκμηριώνεται ως
αποτελεσματική αντιστάθμιση, αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, μέσω της
κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, ενώ, το αναποτελεσματικό μέρος του κέρδους ή της
ζημίας του μέσου αντιστάθμισης, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια, μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων,
στις περιόδους που τα αντισταθμιζόμενα στοιχεία επηρεάζουν το κέρδος ή την ζημία, όπως το
αντισταθμιζόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο ή χρηματοοικονομικό έξοδο αναγνωρίζεται, ή, όπως
σε μία προσδοκώμενη πώληση ή αγορά.
Τα προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος, (currency forwards), ενώ χαρακτηρίζονται ως μέσα
αντιστάθμισης, βάσει των πολιτικών του Ομίλου, δεν συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά για
αντισταθμιστική λογιστική, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 39, και ως εκ τούτου, κέρδη και
ζημίες καταχωρούνται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
(π) Χρηματικά Διαθέσιμα: Ο Όμιλος, θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής
ρευστότητας επενδύσεις, με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών, ως χρηματικά διαθέσιμα.
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα, αποτελούνται από
μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
(ρ) Δάνεια (Ομολογιακά και Τραπεζών): Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις, καταχωρούνται αρχικά στο
κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογή αξία των εισπρακτέων ποσών, μειωμένη με τα σχετικά άμεσα
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έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δύναται να ταξινομηθούν κατά την αρχική αναγνώριση σαν
αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια.
(i)

Η ταξινόμηση, αντιστρέφει, ή, μειώνει, σε σημαντικό βαθμό, τις επιδράσεις της λογιστικής
ασυνέπειας, (accounting mismatch), που θα προέκυπτε αν η υποχρέωση, είχε αποτιμηθεί στο
αναπόσβεστο κόστος.
(ii) Οι εν λόγω υποχρεώσεις, αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων, οι οποίες, διαχειρίζονται,
ή, αξιολογούνται, ως προς την απόδοσή τους, στην βάση της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τις
στρατηγικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου.
(iii) Η χρηματοοικονομική υποχρέωση, περιέχει, ένα ενσωματωμένο παράγωγο, το οποίο
ταξινομείται και αποτιμάται διακεκριμένα.

(σ) Κόστη Δανεισμού: Τα κόστη δανεισμού, που μπορεί να κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση,
κατασκευή, ή παραγωγή, ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις,
κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι ένα περιουσιακό
στοιχείο, που κατ’ ανάγκη χρειάζεται, μια σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας για τη χρήση
για την οποία προορίζεται, ή για την πώλησή του. Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού, παύει,
από την ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η περίοδος προετοιμασίας και το περιουσιακό στοιχείο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση που προοριζόταν. Τα κόστη δανεισμού αποσβένονται,
σύμφωνα με τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχουν κατανεμηθεί.
(τ) 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 26 και καθορίζονται,
χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης,
(Projected Unit Credit Method). 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, (corridor approach),
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.
(υ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Το προσωπικό της Εταιρείας, καλύπτεται κυρίως από τον
κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά τον ιδιωτικό τομέα, (ΙΚΑ), ο οποίος, χορηγεί
συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος, είναι υποχρεωμένος να
συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ, τμήμα της συνολικής εισφοράς
καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό ταμείο, είναι υπεύθυνο,
για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία,
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δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών, με βάση
αυτό το πρόγραμμα.
(φ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος):
(i) Τρέχων φόρος εισοδήματος:
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος, υπολογίζεται, βάσει των φορολογικών ισολογισμών κάθε μιας εκ
των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με
τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα, ή άλλα φορολογικά πλαίσια, εντός των
οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος,
περιλαμβάνει, τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει, βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας, όπως
αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, προβλέψεις για πρόσθετους φόρους,
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται, σύμφωνα με τους
θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.
(ii) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος:
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, υπολογίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης
σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής
βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές:


Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την
απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
παθητικού σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή
της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή
ζημία.



Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες
προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό, που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
κέρδος, το οποίο, θα χρησιμοποιηθεί, έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και
των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων
φορολογικών ζημιών.



Εκτός της περίπτωσης, όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται
με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, προκύπτει, από την αρχική αναγνώριση στοιχείου
του ενεργητικού ή του παθητικού, σε μια συναλλαγή, που δεν αποτελεί συνένωση
επιχειρήσεων και τη στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει, ούτε το λογιστικό κέρδος, ούτε το
φορολογητέο κέρδος ή ζημία.



Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε
θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, αναγνωρίζεται
απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, στο βαθμό που είναι πιθανό, ότι, οι
προσωρινές διαφορές, θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο
φορολογητέο κέρδος, το οποίο, θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, εκτιμώνται, σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού
και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα
κέρδη, έναντι των οποίων, μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους
εισοδήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.



Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται, με βάση, τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η
υποχρέωση θα τακτοποιηθεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές, (και
φορολογικούς νόμους), που είναι σε ισχύ, ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.



Ο φόρος εισοδήματος, που σχετίζεται με στοιχεία, τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας
στα ίδια κεφάλαια, καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.

(χ) Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, που μεταφέρουν
στην Εταιρεία ή στον Όμιλο ουσιωδώς, όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το
μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται, κατά την έναρξη της μίσθωσης, στην εύλογη αξία του
μισθωμένου παγίου, ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων.
Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις, επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών
εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο
στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, χρεώνονται στα
αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια, αποσβένονται, με βάση, τη μικρότερη
περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου, ή, την διάρκεια της μίσθωσης.
Μισθώσεις, όπου ο εκμισθωτής, διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
παγίου, καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων,
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων, σε σταθερή βάση, κατά την διάρκεια
της μίσθωσης.
Για συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης, (sale and leaseback), που συνιστούν χρηματοδοτική
μίσθωση, οποιαδήποτε θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης του περιουσιακού
στοιχείου αυτού, σε σχέση με την λογιστική του αξία, δεν αναγνωρίζεται άμεσα ως έσοδο από την
Εταιρεία και εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως έσοδο επομένων χρήσεων, το οποίο
αποσβένεται, σύμφωνα με την διάρκεια της μίσθωσης.
Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου, κατά την χρονική στιγμή μίας συναλλαγής πώλησης
και επαναμίσθωσης, είναι μικρότερη από την λογιστική αξία του, τότε η ζημία που προκύπτει από
την διαφορά, μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας, δεν αναγνωρίζεται αμέσως, εκτός
αν υπάρχει απομείωση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου, οπότε η λογιστική αξία μειώνεται στο
ανακτήσιμο ποσό σύμφωνα με το ΔΛΠ 36.
(αα) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις, που αφορούν την επιδότηση ενσώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία, όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα,
ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν.
Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων, σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, βάσει, της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής
των επιχορηγούμενων παγίων.
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Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται αφαιρετικά αυτών των εξόδων, κατά τη
διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, για την συστηματική συσχέτισή τους με τα επιχορηγούμενα
έξοδα.
(αβ) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται
όταν, ο Όμιλος 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 την 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.
(αγ) Κέρδη/(ζημίες) Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή, υπολογίζονται, διαιρώντας τα
καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής Εταιρείας, με το μέσο σταθμισμένο
αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο
όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές.
Τα απομειούμενα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή, υπολογίζονται, με τη διαίρεση των καθαρών κερδών/
(ζημιών) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής, με το σταθμισμένο μέσο αριθμό κοινών
μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπως προσαρμόζεται, για την επίδραση των
δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές.
Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής
περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους, προσαρμόζεται για γεγονότα, που
έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους
πόρους.
(αδ) Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση: Ο Όμιλος ταξινομεί
ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
σαν κατεχόμενα προς πώληση, αν η αξία τους αναμένεται να ανακτηθεί κατά κύριο λόγο μέσω
διάθεσης των στοιχείων και όχι μέσω της χρήσης τους.
Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινομηθεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα
στοιχείων, (περιουσιακών και υποχρεώσεων), σαν κατεχόμενα προς πώληση, είναι, το περιουσιακό
στοιχείο ή η ομάδα να είναι διαθέσιμα προς άμεση πώληση στην παρούσα τους κατάσταση, η
ολοκλήρωση της πώλησης, να εξαρτάται μόνο από συνθήκες που είναι συνήθεις και τυπικές για
πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή.
Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι
προϋποθέσεις:
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να υπάρχει δέσμευση της διοίκησης αναφορικά με ένα σχέδιο πώλησης των περιουσιακών
στοιχείων ή της ομάδας.



να έχει ενεργοποιηθεί ένα πρόγραμμα εξεύρεσης αγοραστή και ολοκλήρωσης της συναλλαγής.



η προσφερόμενη τιμή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση με την τρέχουσα αγοραία
αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της ομάδας περιουσιακών στοιχείων.



η πώληση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί, εντός ενός έτους από την ημέρα που το περιουσιακό
στοιχείο, ή η ομάδα στοιχείων, ταξινομήθηκαν σαν κατεχόμενα προς πώληση, εκτός ορισμένων
εξαιρέσεων, και



οι ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο πώλησης, θα
πρέπει να καταδεικνύουν ότι, δεν είναι πιθανόν να απαιτηθούν σημαντικές τροποποιήσεις στο
σχέδιο, ούτε ότι το σχέδιο θα ακυρωθεί.

Αμέσως πριν την αρχική ταξινόμηση του περιουσιακού στοιχείου, ή της ομάδας στοιχείων και
υποχρεώσεων, ως κατεχόμενων προς πώληση, το περιουσιακό στοιχείο, (ή όλα τα περιουσιακά
στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ομάδα), αποτιμώνται με βάση τα ισχύοντα σε
κάθε περίπτωση ΔΠΧΑ.
Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, (ή οι ομάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων),
που ταξινομούνται σαν κατεχόμενα προς πώληση, αποτιμώνται, (μετά την αρχική ταξινόμηση ως
ανωτέρω), στην χαμηλότερη αξία, μεταξύ, της αξίας που αυτά φέρονται στις οικονομικές καταστάσεις
και της εύλογης αξίας τους, μειωμένης κατά τα άμεσα έξοδα διάθεσης και οι προκύπτουσες ζημίες
απομείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας, σε
μεταγενέστερη αποτίμηση, θα καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως αλλά όχι για ποσό
μεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζημίας απομείωσης.
Από την ημέρα κατά την οποία, ένα μακροπρόθεσμο (αποσβενόμενο) περιουσιακό στοιχείο, (ή τα
μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων), ταξινομείται σαν κατεχόμενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των εν
λόγω μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων.
(αε) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει, την αξία των μετοχών της μητρικής
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.
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2.3 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ (PROFORMA) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010
Όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 3, τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2010 περιλαμβάνουν,
τα αποτελέσματα της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε., (πρώην ΚΑΦΕ ΑΛΚΥΟΝΗ Α.Ε.), για την
περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2010, καθώς και τα αποτελέσματα του
απορροφηθέντος Κλάδου Κατεψυγμένων και των συνδεδεμένων του εταιρειών, για την περίοδο από
1η Μαΐου ως 31η Δεκεμβρίου 2010.
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων για ολόκληρη την
δωδεκάμηνη περίοδο 2010, δηλαδή για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010.
Η παρακάτω κατάσταση συντάχθηκε με τις εξής παραδοχές:
α)

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα του απορροφηθέντος κλάδου
και των συνδεδεμένων του εταιρειών, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30ης Απριλίου 2010.

β) Η περίοδος, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Απριλίου 2010, επιβαρύνθηκε με τους τόκους των
δανείων που αναλογούσαν στον αποσχισθέντα Κλάδο Κατεψυγμένων Τροφίμων της εταιρείας
VIVARTIA A.B.E.E.

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Τόκοι και συναφή έσοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Ζημίες μετά από φόρους

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

1/131/12/2010
94.775
(58.655)
36.119
(30.723)
3.559
8.955
213
(4.111)
(10.300)
(5.243)
(670)
(5.913)

(5.913)
(5.913)
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2.4 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων, έγινε
υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2010. Στην παράγραφο (α), παρουσιάζονται
τα πρότυπα, τα οποία, έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010,
καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ωστόσο, δεν είναι
εφαρμόσιμα στις εργασίες του Ομίλου. Στην παράγραφο (β), 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.
(α) 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.


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 1η Ιανουαρίου 2010. Η
τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες του Ομίλου.


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 του Ομίλου.


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 (“contingent consideration”) 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
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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 one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου. Η εφαρμογή της
τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.


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.
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.
(β) 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
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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 1η 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
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 1η 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 1η Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την Ε.Ε..
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.


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
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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
1η Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.


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

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 1η Ιουλίου 2011 και έχει
εγκριθεί από την Ε.Ε.. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.


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 1η Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. Η Διερμηνεία δεν
έχει εφαρμογή στον Όμιλο.


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 1η Φεβρουαρίου 2010 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα
εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 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 1η Ιανουαρίου 2012 και η εφαρμογή της
τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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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 1η Ιουλίου 2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή
της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.
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 1η Ιουλίου 2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.
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 1η Ιουλίου 2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της
επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις του Ομίλου. 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 1η Ιανουαρίου 2011, ενώ
προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. Με βάση
την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν
αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της
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εταιρείας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν
εφαρμόσιμα.
2.5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., 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 του Ομίλου 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:
(α) Έλεγχοι απομείωσης υπεραξίας
Ο Όμιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας τουλάχιστον σε ετήσια βάση, και
ενδιάμεσα, όταν τα γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης.
Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος απομείωσης, γίνεται προσδιορισμός της αξίας χρήσης, (value in use),
των μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί η υπεραξία. Ο εν λόγω
προσδιορισμός της αξίας χρήσης, απαιτεί να γίνει μία εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών της
κάθε σημαντικής μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών και να επιλεγεί το κατάλληλο επιτόκιο
προεξόφλησης, με βάση το οποίο, θα καθοριστεί, η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών
ταμειακών ροών. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 13.
(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 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.
Οι εταιρείες του Ομίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. 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. Ο Όμιλος, αναγνωρίζει
υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενος 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.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 11.
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(γ) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες, στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα
συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης, που μπορεί να αναγνωριστεί, απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις
της Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες, βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με
τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται
στη Σημείωση 11.
(δ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Ο Όμιλος, 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 του Ομίλου, 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 του Ομίλου, τα
οποία προκύπτουν, βάσει, επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των
υποθέσεων που διαχειρίζεται. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις Σημειώσεις 19 και 20.
(ε) 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. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 26.
(στ) Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο όμιλος 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 2010. 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.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 36.
(ζ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η Διοίκηση της Εταιρείας, εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση.
Την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι, οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν
την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις Σημειώσεις 2.2 (ε) και 2.2 (θ).
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(η) 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.
(ι) Συνενώσεις Επιχειρήσεων
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι υποχρεώσεις της
αποκτώμενης επιχείρησης, συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις
εύλογες αξίες τους. Κατά την επιμέτρηση των εύλογων αξιών, η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις,
σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές, ωστόσο, τα πραγματικά αποτελέσματα, ενδέχεται να
διαφέρουν. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιμέτρηση, μετά την αρχική αναγνώριση, θα επηρεάσει την
επιμέτρηση της υπεραξίας.
(κ) 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 χρησιμοποιούμενων παραδοχών,
αναλύονται στις αντίστοιχες σημειώσεις, των χρηματοοικονομικών μέσων. 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.
3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
(α) Απόσχιση κλάδων δραστηριότητας VIVARTIA A.B.E.E.
Την 21η Ιουνίου 2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση της «VIVARTIA ABEE», αποφάσισε την απόσχιση
των τεσσάρων κλάδων δραστηριότητάς της, δηλαδή των κλάδων «παραγωγής και εμπορίας
γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών», «παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αρτοποιίας και
ζαχαρωδών», «παροχής υπηρεσιών εστίασης» και «παραγωγής και εμπορίας κατεψυγμένων τροφίμων»
και την εισφορά τους στις 100% θυγατρικές της εταιρείες με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων», «CHIPITA Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία», «GOODY’S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης» και «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» αντίστοιχα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.
Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30η Απριλίου 2010.
Oι όροι του σχεδίου σύμβασης απόσχισης εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την
22η Μαρτίου 2010 και την Τακτική Γενική Συνέλευση της VIVARTIA ABEE την 21η Ιουνίου 2010.
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Η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ»
κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2010 αποφάσισε την απορρόφηση του Κλάδου Παραγωγής και
Εμπορίας Καταψυγμένων Τροφίμων της εταιρείας «VIVARTIA ABEE προϊόντα διατροφής και
υπηρεσιών εστίασης» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.
Η απόσχιση του κλάδου κατεψυγμένων τροφίμων στην εταιρεία «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Ανώνυμη
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2010 με την καταχώρηση στο
οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης με αριθ. πρωτ.
17/7615/30.06.2010 του Νομάρχη Θεσσαλονίκης.
Η ανωτέρω διαδικασία βασίστηκε στη διαπίστωση και πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων των αποσχισθέντων και εν συνεχεία εισφερθέντων κλάδων, κατά την
30η Απριλίου 2010, από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2166/93.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του αποσχιζόμενου κλάδου κατεψυγμένων σύμφωνα με
τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30ης Απριλίου 2010 αναλύονται ως εξής:

Κλάδος
Κατεψυγμένων
Περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Υπεραξία
Ασώματα πάγια στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

Υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Προβλέψεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.827
27.747
78
828
20.972
7.506
922
14.608
35.072
7.294
1.801
148.655

2.141
3.213
1.980
1.204
16.216
52.920
969
78.643

Καθαρή περιουσία

70.012

49

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Η διάρθρωση της καθαρής περιουσίας του αποσχιζόμενου κλάδου κατεψυγμένων κατά την
30η Απριλίου 2010 αναλύεται ως εξής:

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με βάση το Ν. 2166/93
Αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικό εύλογης αξίας

Κλάδος
Κατεψυγμένων
68.363
2.591
(942)
70.012

(β) Απόσχιση κλάδου εστίασης (30.9.2010)
Την 31η Δεκεμβρίου 2010 και σύμφωνα με την ΕΜ-29604/10 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών,
εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου εστίασης της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και
απορρόφησή του από την GOODY’S AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ,
σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με ημερομηνία
27 Σεπτεμβρίου 2010.
Oι όροι του σχεδίου σύμβασης απόσχισης εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
την 13η Δεκεμβρίου 2010 και από τη Γενική Συνέλευση την 17η Δεκεμβρίου 2010.
Η ανωτέρω διαδικασία βασίστηκε στη διαπίστωση και πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων του αποσχισθέντος και εν συνεχεία εισφερθέντος κλάδου, κατά την
30η Σεπτεμβρίου 2010, από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2166/93.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. απέκτησε συμμετοχή
στην GOODY’S AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ανερχόμενη σε ποσοστό
0,12% επί του μετοχικού της κεφαλαίου και απεικονίζεται στα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά
στοιχεία.
Λόγω όλων των ανωτέρω αποσχίσεων, από την 1η Μαϊου 2010 ο Ομιλος περιλαμβάνει την Εταιρεία
καθώς και τις θυγατρικές ή από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα του
Ομίλου για τη χρήση 2010 περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της πρώην «ΚΑΦΕ ΑΛΚΥΟΝΗ Α.Ε.»
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 καθώς και τα αποτελέσματα του
απορροφηθέντος κλάδου και των συνδεδεμένων του εταιρειών για την περίοδο από 1 Μαϊου έως 31
Δεκεμβρίου 2010.
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ο Όμιλος κατέχει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 μερίδιο 51,00% στις εταιρείες ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. με
έδρα την Ελλάδα, BULZYMCO LTD (καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.) με έδρα την
Κύπρο, ALESIS BULGARIA EOOD (καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της BULZYMCO LTD), με έδρα την
Βουλγαρία και μερίδιο 49% στην εταιρεία Μ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε με έδρα την Ελλάδα, η κύρια
δραστηριότητα των οποίων είναι η επεξεργασία, παραγωγή και διανομή προϊόντων μαλακής ζύμης και
συναφών τυποποιημένων προϊόντων.
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Οι παραπάνω εταιρείες ενοποιούνται με την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης δεδομένου ότι ο Όμιλος
έχει από κοινού έλεγχο με τους έτερους μετόχους.
Ο αριθμός των εργαζομένων στις από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 ήταν
378 άτομα.
Τα ταμειακά διαθέσιμα που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό και προέρχονται από τις
ανωτέρω αναλογικά ενοποιούμενες εταιρείες ανέρχονται σε χιλ. € 488 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010.

5. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
i) Θυγατρικές της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
UNCLE STATHIS EOD

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΩΡΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

2010

100%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

-

β) Mε τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης ενσωματώνονται οι παρακάτω εταιρείες:
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΩΡΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ

ii) Θυγατρικές της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ A.B.E.E.
ΑΛΕΣΙΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

51%
49%

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

2006-2010
2006-2010

iii) Θυγατρική της ΑΛΕΣΙΣ Α.Ε.Β.Ε.
BULZYMCO LTD

100%

ΚΥΠΡΟΣ

-

iv) Θυγατρική της BULZYMCO LTD
ALESIS BULGARIA EOOD

100%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

-
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6. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται
ως εξής:
Ο Όμιλος
2010
2009
Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης και αποζημιώσεις απόλυσης
(Σημείωση 26)
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο κόστους μισθοδοσίας

Η Εταιρεία
2010
2009

9.810
2.152

249
75

7.071
1.515

249
75

508

1

460

1

141
12.611

7
332

97
9.143

7
332

7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Μισθοδοσία
Κόστος αποθεμάτων
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις ασώματων παγίων
Έξοδα ενοικίων
Παροχές τρίτων
Ασφάλιστρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα μεταφορών
Αναλώσιμα
Προβλέψεις
Λοιποί φόροι-τέλη
Λοιπά
Σύνολο κόστους πωλήσεων
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Ο Όμιλος
2010
2009

Η Εταιρεία
2010
2009

6.572
24.731
5
178
1.623
218
1.724
191
270
426
438
322
79
273
37.050

3.989
22.444
5
76
889
165
1.286
150
124
261
221
347
48
183
30.188

165
165

165
165
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8. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

Μισθοδοσία
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις ασώματων παγίων
Έξοδα ενοικίων
Παροχές τρίτων
Προμήθειες πωλήσεων
Ασφάλιστρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα μεταφορών
Αναλώσιμα
Προβλέψεις
Λοιποί φόροι-τέλη
Έξοδα διαχείρισης (Royalties)
Λοιπά
Σύνολο εξόδων διοίκησης και διάθεσης

Ο Όμιλος
2010
2009

Η Εταιρεία
2010
2009

6.039
6.258
429
920
26
583
183
620
84
183
1.476
92
3.406
172
136
632
21.239

5.154
5.961
381
582
26
459
109
615
52
137
746
27
3.004
150
37
485
17.925

332
29
143
97
51
2
18
15
22
52
8
769

332
29
143
97
51
2
18
15
22
52
8
769

9. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
2010
2009
Έσοδα από ενοίκια
Αποζημιώσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα
Κέρδη από πώληση παγίων
Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης

207
707
125
732
964
49
9
2793
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102
102

Η Εταιρεία
2010
2009
199
702
98
663
1.959
14
7
3.642

102
102
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10. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
2010
2009

Η Εταιρεία
2010
2009

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
Τόκοι παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
Ζημιές από απομείωση περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

(1.554)
(639)
(598)
(10.300)
(128)
(13.219)

(41)
(3)
(44)

(1.475)
(409)
(598)
(10.300)
(106)
(12.888)

(41)
(3)
(44)

Τόκοι παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
Μερίσματα από συμμετοχές
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

133
19
152

-

133
2.968
249
3.350

-

(13.067)

(44)

(9.538)

(44)

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

11. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις ελληνικές
εταιρείες για τις χρήσεις 2010 και 2009 είναι 24% και 25%, αντίστοιχα.
Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, αναλύεται ως εξής:
Ο Όμιλος
2010
2009
- φόρος εισοδήματος περιόδου
- προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
- αναπροσαρμογές που αφορούν :
φόρους εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010
και περαιώσεις ανέλεγκτων χρήσεων Ν. 3888/2010
- Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
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Η Εταιρεία
2010
2009

405
-

-

282
-

-

285

-

-

-

(791)

1

(744)

1

(101)

1

(462)
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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:
Ο Όμιλος
2010
2009
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή 24% (2009: 25%)
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις προηγουμένων
χρήσεων
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση ζημιών χρήσεως για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών προηγούμενων
χρήσεων
Επίδραση από μεταβολές μελλοντικών φορολογικών
συντελεστών
Φορολογική επίδραση από διαφορές φορολογικών
συντελεστών θυγατρικών εξωτερικού
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία
2010
2009

(9.226)

(179)

(8.760)

(179)

(2.214)

(45)

(2.103)

(45)

285

-

-

-

(451)

-

(712)

-

2.760

-

2.667

-

-

46

-

46

(125)

-

(125)

-

(360)

-

(189)

-

4

-

-

-

(101)

1

(462)

1

Με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις υπολογίστηκαν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος για
τις χρήσεις 2009 και 2010 βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμενόταν να ισχύσει στις
χρήσεις κατά τις οποίες οι εκάστοτε προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των
φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν.
Η επίδραση του παραπάνω υπολογισμού για τον Όμιλο και την Εταιρεία απεικονίζεται στον προηγούμενο
πίνακα, στη γραμμή «Επίδραση από μεταβολές μελλοντικών φορολογικών συντελεστών».
Με βάση το Ν.3845/2010 καταλογίστηκε έκτακτη εισφορά φόρου εισοδήματος, υπολογιζόμενη επί των
αποτελεσμάτων της χρήσης 2009, σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου τα κέρδη των οποίων
κατά τη χρήση 2009 υπόκεινταν στην έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Το
συνολικό ποσό που καταλογίστηκε στα αποτελέσματα ανήλθε σε χιλ. € 238 και θα καταβληθεί
τμηματικά εντός της χρήσης 2011.
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι
ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία
θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών
των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
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Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση
2010. Αναφορικά με τις θυγατρικές της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε., τα βιβλία και στοιχεία τους δεν
έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 5.
Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν
πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και τις θυγατρικές της. Ο Όμιλος
θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν
κατά τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων
προηγούμενων ετών και προγενέστερων διερμηνειών των φορολογικών νόμων.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής
αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει
του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμένεται να ισχύσει στις χρήσεις κατά τις οποίες θα
ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν οι αναβαλλόμενοι φόροι.
Την 31η Δεκεμβρίου 2010 ο Όμιλος έχει διενεργήσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
ύψους χιλ. € 25 που απεικονίζονται στους φόρους εισοδήματος πληρωτέους. Η Εταιρεία δεν έχει
σχηματίσει αντίστοιχη πρόβλεψη.
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H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 για τον Όμιλο έχει ως ακολούθως:

Ο Όμιλος
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις/ (υποχρεώσεις):
Αναγνώριση άϋλων περιουσιακών
στοιχείων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες
Επισφαλείς απαιτήσεις
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Απαξιώσεις στοιχείων ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο

Ο Όμιλος
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις/ (υποχρεώσεις):
Αναγνώριση άϋλων περιουσιακών
στοιχείων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες
Επισφαλείς απαιτήσεις
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Απαξιώσεις στοιχείων ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις
Έξοδα επομένων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

1
Ιανουαρίου
2010

Απορρόφηση
κλάδου και
θυγατρικών

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
αποτελέσματα

(2)

4

(1)

(2)

484
120
3
(4.405)
115
262
27
(3.390)

(218)
(31)
582
404
55
791

Απορρόφηση
κλάδου και
θυγατρικών

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
αποτελέσματα

(1)

-

(1)

(1)

-

(1)

1
Ιανουαρίου
2009
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(Χρέωση)/
Πίστωση
στην καθαρή
θέση

Απόσχιση
καταστήματος

31
Δεκεμβρίου
2010

-

3

4

(82)
137
55

(1)
2

265
89
585
(4.001)
115
180
219
(2.544)

Απόσχιση
καταστήματος

31
Δεκεμβρίου
2009

-

-

(2)

-

-

(2)

(Χρέωση)/
Πίστωση
στην καθαρή
θέση
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Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και υποχρέωσης κατά τη διάρκεια των χρήσεων
που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009 για την Εταιρεία έχει ως ακολούθως:

Η Εταιρεία
Αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση/ (υποχρέωση):
Αναγνώριση άϋλων περιουσιακών
στοιχείων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Επισφαλείς απαιτήσεις
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Απαξιώσεις στοιχείων ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο

Η Εταιρεία
Αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση/ (υποχρέωση):
Αναγνώριση άϋλων περιουσιακών
στοιχείων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Επισφαλείς απαιτήσεις
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Απαξιώσεις στοιχείων ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο

1
Ιανουαρίου
2010

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
αποτελέσματα

(Χρέωση)/
Πίστωση
στην καθαρή
θέση

Απορρόφηση
κλάδου και
απόσχιση κατ/τος

31
Δεκεμβρίου
2010

(2)

(1)

-

2

(1)

(2)

(211)
581
308
67
744

(82)
137
55

435
(3.103)
115
262
(2.289)

224
581
(2.795)
115
180
204
(1.492)

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
αποτελέσματα

(Χρέωση)/
Πίστωση
στην καθαρή
θέση

Απορρόφηση
κλάδου και
απόσχιση κατ/τος

31
Δεκεμβρίου
2009

(1)

(1)

-

-

(2)

(1)

(1)

-

-

(2)

1
Ιανουαρίου
2009

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση απεικονίζονται στην
επισυναπτόμενη κατάσταση οικονομικής θέσης ως εξής:

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
(υποχρέωση)/απαίτηση

Ο Όμιλος
31
31
Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου
2010
2009
(4.305)
(2)
1.761
(2.544)
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(2)

Η Εταιρεία
31
31
Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου
2010
2009
(2.898)
(2)
1.406
(1.492)

(2)
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12. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2010
Αξία κτήσης παγίων από απορρόφηση κλάδου και θυγατρικών
Προσθήκες
Μεταφορές από ΑΥΕ
Πωλήσεις/αποσύρσεις
Λοιπές μεταφορές/Αναταξινομήσεις
Μειώσεις λόγω απόσχισης κατ/τος
31η Δεκεμβρίου 2010
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2010
Σωρευμένες αποσβέσεις από απορρόφηση κλάδου και
θυγατρικών
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/διαγραφές
Σωρευμένες αποσβέσεις από απόσχιση κατ/τος
31η Δεκεμβρίου 2010
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2010

Κτίρια και
εγκατ/σεις

Γήπεδα

Μηχανήματα
και
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό
εξέλιξη (ΑΥΕ)

Σύνολο

4.700
40
4.740

1.044
27.901
25
818
(1.053)
28.735

27.258
1.060
1.504
(374)
29.448

1
5.157
23
225
(41)
(1)
5.364

384
3.926
157
39
(8)
778
(390)
4.886

2.942
594
(2.626)
910

1.429
71.884
1.859
(423)
778
(1.444)
74.083

-

(354)

-

(1)

(276)

-

(631)

-

(2.779)

(6.287)

(3.760)

(3.127)

-

(15.953)

-

(539)
396
(3.276)

(1.398)
100
(7.585)

(312)
36
1
(4.036)

(294)
7
323
(3.367)

-

(2.543)
143
720
(18.264)

4.740

25.459

21.863

1.328

1.519

910

55.819
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κτίρια και
εγκατ/σεις

Γήπεδα

Μηχανήματα
και
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό
εξέλιξη (ΑΥΕ)

Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
31η Δεκεμβρίου 2009

-

1.011
33
1.044

-

1
1

352
32
384

-

1.364
65
1.429

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις χρήσεως
31η Δεκεμβρίου 2009

-

(301)
(53)
(354)

-

(1)
(1)

(187)
(89)
(276)

-

(489)
(142)
(631)

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2009

-

690

-

-

108

-

798
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2010
Αξία κτήσης παγίων από απορρόφηση κλάδου
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Μεταφορά από ΑΥΕ
Λοιπές μεταφορές/Αναταξινομήσεις
Μειώσεις λόγω απόσχισης κατ/τος
31η Δεκεμβρίου 2010
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις χρήσεως
Σωρευμένες αποσβέσεις από απορρόφηση κλάδου
Πωλήσεις/ διαγραφές
Μειώσεις αποσβ.λόγω απόσχισης καταστήματος
31η Δεκεμβρίου 2010
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2010

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό
εξέλιξη (ΑΥΕ)

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
και εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

3.713
3.713

1.044
17.290
23
484
(1.054)
17.787

13.020
503
(251)
1.163
14.435

1
4.073
10
221
(1)
4.304

384
2.277
63
(7)
34
778
(390)
3.139

1.890
240
(1.902)
228

1.429
42.263
839
(258)
778
(1.445)
43.606

-

(354)
(347)
(2.000)
396
(2.305)

(770)
(3.535)
95
(4.210)

(1)
(190)
(3.105)
1
(3.295)

(276)
(164)
(1.796)
6
323
(1.907)

-

(631)
(1.471)
(10.436)
101
720
(11.717)

3.713

15.482

10.225

1.009

(1.232)

228

31.889

Γήπεδα
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Γήπεδα

Μηχανήματα
και
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό
εξέλιξη
(ΑΥΕ)

Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
31η Δεκεμβρίου 2009

-

1.011
33
1.044

-

1
2

352
32
384

-

1.364
65
1.429

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις χρήσεως
31η Δεκεμβρίου 2009

-

(301)
(53)
(354)

-

(1)
(1)

(187)
(89)
(276)

-

(489)
(142)
(631)

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2009

-

690

-

-

108

-

798

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου και της Εταιρείας.
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13. ΥΠΕΡΑΞΙΑ
Η κίνηση της υπεραξίας στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009 έχει ως κάτωθι:
Ο Όμιλος

1 Ιανουαρίου
2010

Προσθήκες από
απορρόφηση
κλάδου

-

27.747
11.103
38.850

1 Ιανουαρίου
2010

Προσθήκες από
απορρόφηση
κλάδου

-

27.747
27.747

Υπεραξία τομέα λαχανικών
Υπεραξία τομέα ζυμών

Ζημίες
Απομείωσης
(10.300)
(10.300)

31 Δεκεμβρίου
2010
17.447
11.103
28.550

Η Εταιρεία

Υπεραξία τομέα λαχανικών
Υπεραξία τομέα ζυμών

Ζημίες
Απομείωσης
(10.300)
(10.300)

31 Δεκεμβρίου
2010
17.447
17.447

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 διενεργήθηκαν οι έλεγχοι απομείωσης των παραπάνω απεικονιζόμενων
υπεραξιών. Tο ανακτήσιμο ποσό της υπεραξίας που σχετίζεται με τους τομείς έχει προσδιορισθεί βάσει
του υπολογισμού των καθαρών προεξοφλημένων ταμειακών χρηματοροών που αναμένεται να προκύψουν
από κάθε επιμέρους μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών που αποτελούν τους τομείς δραστηριότητας του
κάθε Ομίλου, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:
Τομέας κατεψυγμένων τροφίμων
Τομέας Α: Λαχανικά
Τομέας Β: Ζύμες
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Για την εκτίμηση αυτή, οι προσδοκώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές βασίστηκαν σε οικονομικές
προβλέψεις εγκεκριμένες από τη διοίκηση που καλύπτουν περίοδο πέντε ετών και τα προεξοφλητικά
επιτόκια που αναφέρονται βασίζονται σε συντηρητικές προβλέψεις μακροοικονομικών δεικτών.
(α) ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ: Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόστηκε στις προβλέψεις
ταμειακών ροών είναι 7,2% και οι ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου εξήχθησαν
χρησιμοποιώντας ποσοστό ανάπτυξης 1,5% το οποίο είναι και το αναμενόμενο ποσοστό ανάπτυξης
για τον συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας.
(β) ΤΟΜΕΑΣ ΖΥΜΩΝ: Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόστηκε στις προβλέψεις ταμειακών ροών
είναι 7,2% και οι ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου εξήχθησαν χρησιμοποιώντας
ποσοστό ανάπτυξης 1,5% το οποίο είναι και το αναμενόμενο ποσοστό ανάπτυξης για τον
συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας.
Βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της αξίας χρήσεως των ανωτέρω
ελέγχων απομείωσης έχουν ως εξής:
Προϋπολογισμένα Μικτά Περιθώρια: Η βάση που χρησιμοποιήθηκε για να προσδιοριστούν τα
προϋπολογισμένα μικτά περιθώρια είναι ο μέσος όρος των πραγματικών μικτών περιθωρίων που
επιτεύχθηκαν από κάθε μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στη προηγούμενη πενταετή
περίοδο. Ειδικό βάρος δόθηκε στα μικτά περιθώρια των τελευταίων δύο ετών καθώς αυτά
εκτιμήθηκε ότι ήταν πιο αντιπροσωπευτικά των τρεχουσών συνθηκών.
Κεφαλαιακές Ανάγκες: Όλες οι απαραίτητες εκτιμώμενες ανάγκες για μακροπρόθεσμα κεφάλαια
καθώς και για κεφάλαια κίνησης λήφθηκαν υπόψη βάσει των πραγματικών αναγκών των τελευταίων
πέντε ετών, ούτως ώστε οι μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών να διατηρήσουν την παραγωγική
τους ικανότητα και το μερίδιο αγοράς τους.
Επιτόκια Ομολόγων: Χρησιμοποιήθηκε η απόδοση των 10-ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
στην αρχή του χρόνου προϋπολογισμού και οι αξίες που αποδόθηκαν στις βασικές παραδοχές ήταν
συνεπείς με τις αντίστοιχες εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.
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14. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Εμπορικά
σήματα

Λογισμικά

Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2010
Αξία κτήσης παγίων από απορρόφηση κλάδου
31 η Δεκεμβρίου 2010

-

-

-

49
49

108
108

157
157

-

-

-

(5)
(19)
(24)

(22)
(59)
(81)

(27)
(78)
(105

25

27

52

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις χρήσεως
Σωρευμένες αποσβέσεις από απορρόφηση κλάδου
31 η Δεκεμβρίου 2010
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31 η Δεκεμβρίου 2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εμπορικά
σήματα

ΚΟΣΤΟΣ
1 η Ιανουαρίου 2010
Αξία κτήσης παγίων από απορρόφηση κλάδου
31 η Δεκεμβρίου 2010
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1 η Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις χρήσεως
Σωρευμένες αποσβέσεις από απορρόφηση κλάδου
31 η Δεκεμβρίου 2010
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31 η Δεκεμβρίου 2010
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Λογισμικά

Σύνολο

49
49

108
108

157
157

(5)
(19)
(24)

(22)
(59)
(81)

(27)
(78)
(105)

25

27
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15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε άμεσες θυγατρικές και από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις και οι
αντίστοιχες κινήσεις αυτών για την χρήση 2010 αναλύονται ως εξής:

ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

-

-

Αύξηση
συμμετοχών
από
απορρόφηση
κλάδου
6.594

ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

-

-

14.378

14.378

UNCLE STATHIS EOD

-

-

336

336

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

21.308

21.308

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προσθήκες/
Αύξηση
Ποσοστού

Υπόλοιπο
1.1.2010

Υπόλοιπο
31.12.2010
6.594

16. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελούν κυρίως συμμετοχές στο μετοχικό
κεφάλαιο μη εισηγμένων εταιρειών και αναλύονται παρακάτω.
Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
GREENFOOD A.E.
GOODY’S
Λοιπά εταιρικά μερίδια
Σύνολο

492
74
32
598

-

492
74
32
598

-

17. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Απαιτήσεις από δάνεια σε θυγατρικές (Σημείωση 32)
Εγγυήσεις παγίων
Σύνολο
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196
196

6
6

7.000
129
7.129

6
6
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18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα
Εμπορεύματα
-Μείον: προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολο

9.941
6.680
3.647

2
8

8.171
5.246
3.479

2
8

(419)
19.849

10

(347)
16.549

10

Η κίνηση των προβλέψεων για απαξίωση αποθεμάτων για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά τη διάρκεια
των χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2010 έχει ως εξής:
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010
Πρόβλεψη από απορρόφηση κλάδου και θυγατρικών
Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2010

(224)
(378)
183
(419)

(347)
(347)

19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Γραμμάτια εισπρακτέα

25.665
15.186
24

4
-

21.977
13.385
-

4
-

-Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

(3.432)
37.443

4

(3.004)
32.358

4

Έναντι των παραπάνω εμπορικών απαιτήσεων ο Όμιλος έχει λάβει εγγυήσεις από πελάτες ύψους € 822.
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Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για τις
χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2010 έχει ως εξής:
Ο Όμιλος
-

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009
Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Συναλλαγματική διαφοροποίηση
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2009
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010
Πρόβλεψη από απορρόφηση κλάδου και θυγατρικών
Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010

(105)
(3.419)
92
(3.432)

Η Εταιρεία
-

(3.004)
(3.004)

Η χρονική απεικόνιση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι
απομειωμένες
Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι
απομειωμένες:
Έως 90 ημέρες
91-180 ημέρες
181-360 ημέρες
>360 ημέρες
Σύνολο

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

35.263

4

30.257

4

1.975
126
79
37.443

4

1.975
126
32.358

4

Ο λογαριασμός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε : Όμιλος 0-90
ημέρες, Εταιρεία 0-90 ημέρες.
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20.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
ΦΠΑ εισπρακτέος
Δεδουλευμένα έσοδα
Προπληρωμένα έξοδα
Λοιπές προκαταβολές και προπληρωμές
Δάνεια και προκαταβολές προσωπικού
Μερίσματα εισπρακτέα
Λοιπά
-Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

621
420
966
50
570
45
24
927

1
1
1
-

297
107
459
151
522
44
20
2.671
927

1
1
1
-

3.623

3

5.198

3

21. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Ταμείο
Καταθέσεις σε τράπεζες
- καταθέσεις όψεως
- προθεσμιακές καταθέσεις
Σύνολο
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Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

76

5

52

5

4.870
5.001
9.947

47
52

4.081
5.001
9.134

47
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Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ
Προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ
Σύνολο καταθέσεων σε Ευρώ
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα
Σύνολο καταθέσεων σε ξένο νόμισμα
Σύνολο καταθέσεων σε τράπεζες

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

4.815
5.001
9.816

47
47

4.081
5.001
9.082

47
47

55
55

-

-

-

9.871

47

9.082

47

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια
καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο του δεδουλευμένου και ανήλθαν για τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου σε χιλ. € 18 και χιλ. € 10 για τον Ομιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα
χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων.
22. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Την 31η Δεκεμβρίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 700.000,00, διαιρούμενο
σε 17.500 κοινές ονομαστικές μετοχές. Με την από 21η Ιουνίου 2010 απόφαση της Εκτακτης Γενικής
Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 68.362.640,00, με την
έκδοση 1.709.066 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 40 η κάθε μία. Η ανωτέρω
αύξηση πραγματοποιήθηκε διά της εισφοράς της καθαρής θέσεως του Κλάδου Κατεψυγμένων Τροφίμων ,
της εταιρείας «VIVARTIA A.B.E.E.», σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση της 30ης Απριλίου 2010 και
τη σχετική έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών βάσει των διατάξεων του Ν.2166/93.
Επομένως, την 31η Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 69.062.640,00,
διαιρούμενο σε 1.726.566 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 40 η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31ης Δεκεμβρίου 2010 είναι πλήρως καταβλημένο.
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23. ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από
τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα
τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας
απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της
φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και
πωλήσεις συμμετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι μη φορολογήσιμα
ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων, τα αποθεματικά
αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανομής τους. Στην παρούσα φάση ο Όμιλος δεν έχει
πρόθεση να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και ως εκ τούτου δεν λογιστικοποιήθηκε η σχετική
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.
Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων και λοιπά ειδικά αποθεματικά: Τα
αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία
απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση
ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο
επενδύσεις και δεν διανέμονται.
24. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν σε
μετρητά στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του
τακτικού αποθεματικού και ορισμένων κερδών από την εκποίηση μετοχών που περιγράφονται στην
παρ. 1, του άρθρου 3, του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, αν η Γενική Συνέλευση των
μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% αποφασίσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο
μέρισμα μεταφέρεται στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς
κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρεία, εντός τετραετίας από το χρόνο
σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους
δικαιούχους μετόχους (παρ. 2 άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν
εφαρμόζονται, εφόσον το αποφασίσει η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται
συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής:
(α) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της εταιρείας, όπως
εμφανίζεται στον ισολογισμό μετά από αυτή την διανομή είναι μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον
των μη διανεμομένων αποθεματικών.
(β) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων
πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο.
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25. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της 31ης Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αναλύονται ως κάτωθι:
Ο Όμιλος
31
31
Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου
2010
2009

Η Εταιρεία
31
31
Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου
2010
2009

€ 53 εκ. Ομολογιακό δάνειο
Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε
Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια

52.465
1.496

-

52.465
-

-

Μείον: Πληρωτέα την επόμενη χρήση
Σύνολο μακροπροθέσμων δανείων

199
53.762

-

52.465

-

(α) € 53 εκ. – Ομολογιακό δάνειο Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε.
Στις 14 Ιουλίου 2010, η Μπάρμπα Στάθης A.Β.Ε.E. σύναψε Ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε €,
ύψους € 52.920 κυμαινόμενου επιτοκίου διάρκειας 3 ετών, το οποίο διατέθηκε αποκλειστικά σε
τράπεζες στην Ελλάδα. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει στην λήξη του. Κατά την απόσχιση της
Εταιρείας, η Μπάρμπα Στάθης A.Β.Ε.E. ανέλαβε βραχυπρόθεσμο δανεισμό συνολικού ποσού € 52.920
το οποίο αναχρηματοδοτήθηκε με το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω δάνειο
απεικονίζεται στο αναπόσβεστο κόστος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α.
Το ανωτέρω δάνειο, καθώς έχει προέρθει από την διάσπαση και αναδιάρθρωση του δανεισμού της
Vivartia A.B.E.E., έχει την εταιρική εγγύηση της Vivartia Συμμετοχών Α.Ε.
Οι όροι των παραπάνω ομολογιών προβλέπουν περιπτώσεις καταγγελίας που περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, μη εμπρόθεσμη καταβολή πληρωμών, μη συμμόρφωση με τις γενικές και οικονομικές
διασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί, παροχή πληροφοριών που εμπεριέχουν σημαντικά λάθη και
παραλήψεις, συγκεκριμένα γεγονότα αφερεγγυότητας, παύση επιχειρηματικής δραστηριότητας,
ιδιοκτησιακό καθεστώς των δανειζομένων και ύπαρξη γεγονότων που επηρεάζουν ουσιωδώς την
οικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Επίσης, στους όρους συμπεριλαμβάνονται και οικονομικές ρήτρες, οι οποίες περιλαμβάνουν
προϋποθέσεις διατήρησης ελάχιστης αναλογίας καθαρού δανεισμού προς EBITDA, ΕΒΙΤDA προς
καθαρό έξοδο τόκου, καθώς και μέγιστο ύψος κεφαλαιουχικών δαπανών. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει
παράσχει συγκεκριμένες διασφαλίσεις αναφορικά με τη συμμόρφωσή του με νόμους και κανονισμούς,
τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, τη διατήρηση της φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με
συγχωνεύσεις, με επενδύσεις και με περιβαλλοντικά ζητήματα.
Το μέσο ετήσιο επιτόκιο των ανωτέρω δανείων για τη χρήση 2010 ανήλθε σε 5,22%, αποτελούμενο από
Euribor πλέον περιθωρίου το οποίο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 ανερχόταν σε 4,25%. Το συνολικό
έξοδο τόκου των μακροπρόθεσμων δανείων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, ανήλθε
σε χιλ. € 1.554 και χιλ. € 1.475 για τον Ομιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα και περιλαμβάνεται στα
χρηματοοικονομικά έξοδα στις επισυναπτόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων.
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26. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(a)

Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα
ασφαλιστικά ταμεία για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 καταχωρήθηκαν στα έξοδα
και ανήλθαν σε € 2.152 και € 1.515 αντίστοιχα (€ 75 και € 75, για τον Όμιλο και την Εταιρεία
αντίστοιχα για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009).

(β)

Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, οι εργαζόμενοι δικαιούνται
αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Αναφορικά με τις Ελληνικές
θυγατρικές (που συνιστούν και το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου) 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 (defined benefit plans)
σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Ο Όμιλος 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:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Υποχρέωση μεταφερόμενη από απορρόφηση του κλάδου
και θυγατρικών
Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν / τακτοποιήθηκαν
Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Σημείωση 6)
Μείωση από απόσχιση καταστήματος
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης
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Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

2

3

2

3

2.201

-

1.980

-

(1.375)

(2)

(1.321)

(2)

508

1

460

1

(3)
1.333

2

(3)
1.118

2
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Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωσή τους να καταβάλουν
αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη
εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων αναλογιστών. Οι λεπτομέρειες και οι βασικές παραδοχές της
αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009 έχουν ως κάτωθι:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό
Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους
συνταξιοδότησης των συνεχιζόμενων
δραστηριοτήτων:
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναγνώριση αναλογιστικού κέρδους/(ζημίας)
Κανονική χρέωση στα αποτελέσματα
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών
Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

1.438
(105)
1.333

2
2

1.327
(209)
1.118

2
2

64
66
6
136
372
508

1
1
1

63
65
6
134
326
460

1
1
1

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Συμφωνία παρούσας αξίας υποχρέωσης παροχών
Παρούσα υποχρέωση έναρξης χρήσης
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Παροχές που πληρώθηκαν/τακτοποιήθηκαν
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών
Αναλογιστικές ζημίες
Μείωση από απόσχιση καταστήματος
Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους χρήσης

2.308
64
66
(1.375)
372
6
(3)
1.438

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

2010
5,7%
2,5%
2,5%
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3
1
(2)
2
2009
5,7%
4,0%
2,5%

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

2.191
63
65
(1.321)
326
6
(3)
1.327

3
1
(2)
2
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Το επιπρόσθετο κόστος των συμπληρωματικών παροχών σχετίζεται με παροχές που πληρώθηκαν σε
υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά δεν ήταν αναμενόμενα στα
πλαίσια αυτού του προγράμματος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωμές παροχών πλέον των
υπαρχόντων αποθεματικών αντιμετωπίστηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση. Η πρόσθετη
συνταξιοδοτική χρέωση για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 ανήλθε σε € 372 για τον Όμιλο
και σε € 326 για την Εταιρεία.
27. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου
2010 ήταν ως κάτωθι:
Ο Όμιλος
η

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010
Επιχορηγήσεις από απορρόφηση κλάδου και θυγατρικών
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2010

2.718
(125)
2.593

Η Εταιρεία
2.141
(98)
2.043

28. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, η χρήση και ο χειρισμός των παραγώγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων αναλύεται ως εξής:


Σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων («Interest rate swap») : Ο Όμιλος, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010,
είχε συνάψει 2 συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, για την κάλυψη μέρους των ομολογιακού δανείων,
σύμφωνα με τα οποία εισπράττει:
α) για το ποσό των € 10.400, κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor ανά τρίμηνο και πληρώνει κλιμακούμενο
επιτόκιο, (step-up interest rate swap), που κυμαίνεται από 1,40% έως 4,55%.
β) για το ποσό των € 14.300, κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor ανά τρίμηνο και πληρώνει σταθερό
επιτόκιο 3,99%.
Τα παραπάνω παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις
αντισταθμιστικής λογιστικής και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω της καθαράς θέσης.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 η επιβάρυνση της καθαρής θέσης, πριν την επίδραση της
αναβαλλόμενης φορολογίας, ανήλθε σε € 900 για τον Όμιλο. Η καθαρή επιβάρυνση των ιδίων
κεφαλαίων ανήλθε σε € 720 για τον Όμιλο και την Εταιρεία.
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29. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες
Σύνολο

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009

21.111
893
22.004

20.144
20.144

48
17
65

48
17
65

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζεται σε Όμιλο και
Εταιρεία εντός διαστήματος 90 ημερών.
30. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί ο Όμιλος με
διάφορες τράπεζες. Η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων πιστώσεων παρουσιάζεται παρακάτω:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Διαθέσιμα πιστωτικά όρια
Μη χρησιμοποιηθέν τμήμα
Ενδοομιλικό δάνειο
Χρησιμοποιηθέν τμήμα

5.115
(1.119)
3.996

500
350
850

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
-

500
350
850

Όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ήταν εκφρασμένα σε Ευρώ. Την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009 ο Όμιλος
είχε συνάψει συμβάσεις βραχυπρόθεσμων δανείων και αλληλόχρεων λογαριασμών κυμαινόμενου
επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου για τα δάνεια σε Ευρώ). Τα ανωτέρω δάνεια έχουν χορηγηθεί χωρίς
να απαιτείται η λήψη εγγυήσεων ή άλλου είδους εμπράγματες ή μη εξασφαλίσεις. Το μεσοσταθμικό
επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων σε Ευρώ για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και
2009 ανήλθε σε 9,04% και 9,25%, αντίστοιχα.
Το συνολικό έξοδο τόκου των βραχυπροθέσμων δανείων για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για τις
χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009, ανήλθε συνολικά σε € 639 και € 41 αντίστοιχα
για τον Όμιλο (€ 409 και € 41 για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα
για την Εταιρεία) και συμπεριλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στις συνημμένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων.
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31. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Δεδουλευμένοι τόκοι
Προκαταβολές πελατών
Φόροι, πλην φόρου εισοδήματος, πληρωτέοι
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπά
Σύνολο

748
108
256
719
141
404
160
2.536

14
4
19
4
12
53

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
748
39
204
485
109
231
126
1.942

14
4
19
4
12
53

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρoς λογαριασμός και
συνήθως διακανονίζονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία εντός διαστήματος 90 ημερών.
32. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και των θυγατρικών της, οι οποίες απεικονίζονται στη Σημείωση 5.
Βασικός μέτοχος - που αποτελεί και μητρική εταιρεία - της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.
Το συνολικό ποσοστό της Εταιρείας που κατείχε ο Όμιλος VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. κατά την
31η Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε 100%.
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.B.E.Ε. προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες από, και πραγματοποιεί
πωλήσεις προς, συγκεκριμένες συνδεδεμένες εταιρείες, στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής
λειτουργίας. Αυτές οι συνδεδεμένες εταιρείες αποτελούνται από θυγατρικές εταιρείες καθώς και από
εταιρείες που έχουν κοινή ιδιοκτησία και/ή διοίκηση με τη VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
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Ο Όμιλος
η

Εμπορικές απαιτήσεις από θυγατρικές
Λοιπές απαιτήσεις από θυγατρικές
Απαιτήσεις από δάνεια σε συνδεμένες (α)
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένες
Ομίλου Vivartia
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένες
Ομίλου Μ.Ι.G.
Σύνολο

Η Εταιρεία

31
Δεκεμβρίου
2010
-

31
Δεκεμβρίου
2009
-

31
Δεκεμβρίου
2010
2.427
2.772
7.000

31η
Δεκεμβρίου
2009
-

2.134

1

1.646

1

-

-

-

-

2.134

1

13.845

1

-

-

5.110

-

505

373

282

373

45

-

43

-

550

373

5.435

373

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
προς θυγατρικές
Εμπορικές υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένες Ομίλου Vivartia
Εμπορικές υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένες Ομίλου M.I.G.
Σύνολο

η

η

(α) Η απαίτηση από δάνεια, αφορά δάνειο που έχει χορηγήσει η μητρική εταιρεία, στη θυγατρική της
UNCLE STATHIS EOD.
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσης είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Δεν
έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τις χρήσεις που έληξαν την
31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009, η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να
σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρείες.

78

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και
2009 αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος

Πωλήσεις αγαθών προς θυγατρικές
Πωλήσεις υπηρεσιών προς θυγατρικές
Χρεώσεις τόκων και μερίσματα από και
προς θυγατρικές
Πωλήσεις αγαθών προς συνδεδεμένες
Ομίλου Vivartia
Πωλήσεις αγαθών προς συνδεδεμένες
Ομίλου M.I.G.
Πωλήσεις υπηρεσιών προς συνδεδεμένες
Ομίλου Vivartia
Σύνολο

1/1 –
31/12/2010
-

Αγορές αγαθών από θυγατρικές
Αγορές υπηρεσιών από θυγατρικές
Αγορές αγαθών από συνδεδεμένες
Ομίλου Vivartia
Χρέωση τόκων από συνδεδεμένες
Ομίλου Vivartia
Αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένες
Ομίλου M.I.G.
Σύνολο

Η Εταιρεία

1/1 –
31/12/2009
-

1/1 –
31/12/2010
351
997

1/1 –
31/12/2009
-

-

-

3.207

-

1.964

1

1.266

1

1

-

1

-

197

-

197

-

2.162

1

6.019

1

-

-

8.743
10

-

3.915

164

3.471

164

6

4

6

4

87

-

87

-

4.008

168

12.317

168

Οι αμοιβές των στελεχών Ανώτατης Διοίκησης της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31η
Δεκεμβρίου 2010 και 2009 έχουν ως εξής:
1/1 – 31/12/2010
Βραχυπρόθεσμες παροχές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές
Σύνολο αμοιβών που πληρώθηκαν σε στελέχη
Ανώτατης Διοίκησης

1/1 – 31/12/2009

176
6

12
-

182

12

Οι αμοιβές των στελεχών Ανώτατης Διοίκησης του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010,
(συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών), ανήλθαν σε χιλ. € 247 (31η Δεκεμβρίου 2009: € 12).
Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς τα στελέχη Ανώτατης Διοίκησης
τα οποία κατείχαν το σχετικό αξίωμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010.
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33. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΟΜΙΛΟ MARFIN POPULAR BANK
Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
η

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Δανειακές και λοιπές χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

Η Εταιρεία
31η Δεκεμβρίου
2010

1.135

1.132

5.850

5.850

233

233

34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων
και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου εστιάζεται στις
διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη
αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε
τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης,
λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια προς και από θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες,
κοινοπραξίες, επενδύσεις σε χρεόγραφα, χρηματοοικονομικά παράγωγα αντιστάθμισης επιτοκιακού
κινδύνου βάσει του ΔΛΠ 39.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη και προέρχεται κυρίως από
υπάρχουσες ή προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές/εξαγωγές). Η διαχείριση των
διαφόρων κινδύνων αντιμετωπίζεται με τη χρήση φυσικών αντισταθμιστικών μέσων και με προθεσμιακά
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα αν απαιτείται.
Σε άλλες αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, όπως είναι ορισμένες Βαλκανικές χώρες, αξιολογούνται
οι χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας, και εφόσον είναι εφικτό, η χρηματοδότηση γίνεται στο
αντίστοιχο νόμισμα με το στοιχείο ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται ή πρόκειται να χρηματοδοτηθεί.
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Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ομίλου ανά
βασικό νόμισμα, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009, έχει ως εξής:
31η Δεκεμβρίου 2010
EUR
Ονομαστικά ποσά
Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία
Χρημ/κές υποχρεώσεις
Βραχυχρόνια έκθεση
Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία
Χρημ/κές υποχρεώσεις
Μακροχρόνια έκθεση

USD

(49.816
(28.625)
21.191
772
(54.661)
(53.889)

GBP

-

31η Δεκεμβρίου 2009
Λοιπά

-

1.197
(657)
540
22
22

EUR

59
59
6
(968)
(962)

USD

-

GBP

Λοιπά

-

-

Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη ευαισθησία του αποτελέσματος σε μία λαμβάνοντας υπόψη εύλογη
μεταβολή της καθαρής θέσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά +/- 10%.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων στα μεν δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε
κίνδυνο ταμειακών ροών ενώ στα δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής
της εύλογης αξίας.
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική
βάση. Η χρηματοδότηση του Ομίλου έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο συνδυασμό
σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων. Η
Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων Ομίλου διαμορφώνει τον δείκτη σταθερού-κυμαινόμενου επιτοκίου
του καθαρού δανεισμού του Ομίλου σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και τις
χρηματοδοτικές του ανάγκες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν περιστασιακά, παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου, μόνο ως μέσο για να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος και για να
αλλάξει ο παραπάνω συνδυασμός σταθερών - κυμαινόμενων επιτοκίων, και εφόσον αυτό κριθεί
απαραίτητο. Κατά τη διάρκεια του 2010, ο Όμιλος έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών
προϊόντων επιτοκίου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Σημείωση 28.
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των
χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού
και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου,
ως επί το πλείστον, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με
κυμαινόμενα επιτόκια. Συνεπώς, ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των
επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR η LIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του
Ομίλου.
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και
των ιδίων κεφαλαίων με βάση μια εύλογη μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%:
Η Εταιρεία

Ο Όμιλος
η

31η Δεκεμβρίου
2010

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)
Καθαρή Θέση

Μεταβλητή
+1%
-1%
(338,03) 338,03
(338,03) 338,03

31
Δεκεμβρίου
2009
Μεταβλητή
+1%
-1%
(5)
5
(5)
5

31η Δεκεμβρίου
2010
Μεταβλητή
+1%
-1%
(277,65) 277,65
(277,65) 277,65

31η
Δεκεμβρίου
2009
Μεταβλητή
+1%
-1%
(5)
5
(5)
5

Πιστωτικός Κίνδυνος
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική
κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Ομίλου.
Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη είτε μέσα
από ανεξάρτητη αρχή είτε λαμβάνοντας υπ’όψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες
συναλλαγές και άλλες παραμέτρους, και ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα
πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή
εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση. Για ειδικούς
πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους, η διοίκηση
θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, στις επενδύσεις και
στα συμβόλαια χρηματοοικονομικών παραγώγων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει
από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με τον Όμιλο. Για την
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος, σε πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το
Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.
Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του Ισολογισμού
αναλύονται ως εξής:
Η Εταιρεία

Ο Όμιλος
η

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
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η

η

31
Δεκεμβρίου
2010

31
Δεκεμβρίου
2009

31
Δεκεμβρίου
2010

31η
Δεκεμβρίου
2009

9.947
41.262
51.209

52
13
65

9.134
44.685
53.819

52
13
65
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Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την
31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009, για τον Όμιλο και την Εταιρεία, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από
τις σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές.
Ο Όμιλος
Εντός 6
μηνών
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Παράγωγα χρημ/κά μέσα
Σύνολο

22.004
2.738
3.838
28.580

Εντός 6
μηνών
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Παράγωγα χρημ/κά μέσα
Σύνολο

65
53
850
968

83

31 Δεκεμβρίου 2010
6 έως 12
1 έως 5 έτη
μήνες
53.761
345
357
900
702
54.661
31 Δεκεμβρίου 2009
6 έως 12
1 έως 5 έτη
μήνες
-

Πάνω από 5
έτη
-

Πάνω από 5
έτη
-

-

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010
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Η Εταιρεία
Εντός 6
μηνών
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Παράγωγα χρημ/κά μέσα
Σύνολο

20.144
2.008
22.152

Εντός 6
μηνών
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Παράγωγα χρημ/κά μέσα
Σύνολο

65
53
850
968

31 Δεκεμβρίου 2010
6 έως 12
1 έως 5 έτη
μήνες
52.465
201
900
53.365
201
31 Δεκεμβρίου 2009
6 έως 12
1 έως 5 έτη
μήνες
-

Πάνω από 5
έτη
-

Πάνω από 5
έτη
-

Ο Δανεισμός περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) με σταθερό και κυμαινόμενο
επιτόκιο στο τέλος της χρήσης.

35. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Εκτίμηση Εύλογης Αξίας
Η εύλογη αξία των συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίου προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών.
Προκειμένου να εκτιμηθεί η εύλογη αξία των μη διαπραγματεύσιμων παραγώγων καθώς και των λοιπών
χρηματοοικονομικών εργαλείων, ο Όμιλος χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και παραδοχές, οι οποίες
βασίζονται στις συνθήκες αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τον
μακροπρόθεσμο δανεισμό χρησιμοποιούνται οι καθορισμένες από την αγορά, ή τους διαμεσολαβητές,
αξίες για εξειδικευμένα ή παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα. Άλλες τεχνικές, όπως είναι μοντέλα
αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης και η προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών,
χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την εύλογη αξία για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Οι ονομαστικές αξίες μείον τις τυχόν εκτιμήσεις πιστωτικών αναπροσαρμογών για χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού με διάρκεια μικρότερη από ένα έτος, θεωρείται ότι πλησιάζουν στη
εύλογη αξία τους. Η πραγματική αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής
τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών
ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο αναφοράς το
οποίο είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο για τη χρήση σε παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Παρακάτω, παρουσιάζεται μία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων των
χρηματοοικονομικών προϊόντων του Ομίλου και της Εταιρείας, τα οποία απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις:
Λογιστική και εύλογη αξία
Ο Όμιλος
31η
31η
Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου
2010
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Απαιτήσεις και προκαταβολές
Χρηματικά διαθέσιμα

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια, σε αναπόσβεστο κόστος
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση

2009

Η Εταιρεία
31η
31η
Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου
2010

2009

598
196
41.066
9.947

6
7
52

598
7.129
37.556
9.134

6
7
52

51.807

65

54.417

65

53.761
900
25.087
3.996
199

118
850
-

52.465
900
22.353
-

118
850
-

83.943

968

75.718

968

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αποτελούνται από παράγωγα συμβόλαια αντιστάθμισης
επιτοκιακού κινδύνου.
Γνωστοποιήσεις σχετικά με την Τροποποίηση Δ.Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για
Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Ο Όμιλος εφαρμόζει την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 που απαιτεί τη γνωστοποίηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω ιεράρχησης τριών επιπέδων.
Ιεραρχία Εύλογης Αξίας
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις
Επίπεδο 2: τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη
εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Οι πίνακες που ακολουθούν απεικονίζουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που
επιμετρούνται στην εύλογη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΟΜΙΛΟΣ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ομίλου
αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες
31/12/2010

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

-

-

-

-

598

-

-

598

598

-

-

598

Περιγραφή
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω
αποτελεσμάτων
- Ομόλογα
- Μετοχές
- Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία του ενεργητικού
Σύνολα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογες αξίες που
βασίζονται στο Επίπεδο 3

Υπόλοιπα έναρξης
Συνολικά αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα:
-στα κέρδη ή στις ζημίες
-στα λοιπά συνολικά έσοδα

1/1 – 31/12/2010
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά μέσα
-

Προσθήκες από απορρόφηση κλάδου και θυγατρικών

598

Υπόλοιπα λήξης

598

Συνολικά κέρδη ή ζημίες για την περίοδο από χρηματοοικονομικά μέσα
που κατέχονταν στη λήξη της περιόδου αναφοράς
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία εταιρείας αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες
31/12/2010

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

-

-

-

-

598
598

-

-

598
598

Περιγραφή
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες
μέσω αποτελεσμάτων
- Ομόλογα
- Μετοχές
- Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού
Σύνολα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού σε εύλογες αξίες
που βασίζονται στο Επίπεδο 3

Υπόλοιπα έναρξης
Συνολικά αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα:
-στα κέρδη ή στις ζημιές
-στα λοιπά συνολικά έσοδα

1/1 – 31/12/2010
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά μέσα
-

Προσθήκες από απορρόφηση κλάδου

598

Υπόλοιπα λήξης

598

Συνολικά κέρδη ή ζημίες για την περίοδο από χρηματοοικονομικά
μέσα που κατέχονταν στη λήξη της περιόδου αναφοράς
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΟΜΙΛΟΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Υποχρεώσεων αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες
31/12/2010
Όμιλος Εταιρεία

Περιγραφή
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες
- Παράγωγα
Σύνολα

900
900

900
900

36. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Δικαστικές υποθέσεις:
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, εμπλέκονται, (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος),
σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας, στα πλαίσια της κανονικής
λειτουργίας τους. Η Διοίκηση, καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι, εκτιμούν ότι, οι εκκρεμείς υποθέσεις
αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη
χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ή της Εταιρείας, και στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους.
(β) Δεσμεύσεις:
(i) Εγγυήσεις:
Ο Όμιλος την 31η Δεκεμβρίου 2010 είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις:



Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους € 277
Είχε παράσχει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων
συνολικού ύψους € 28

(ii) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα:
Την 31η Δεκεμβρίου 2010 ο Όμιλος είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν
την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες.
Τα συνολικά έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και ανέρχονται σε € 801 και
€ 624 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα (€ 97 την 31η Δεκεμβρίου 2009 για τον Όμιλο
και την Εταιρεία).
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων
λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009 έχουν ως κάτωθι :

Ο Όμιλος
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
Εντός ενός έτους
2-5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

931
2.169
1.266
4.366

97
486
173
756

Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2010
2009
574
1.031
1.266
2.871

97
486
173
756

37. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δεν υπάρχουν σημαντικά μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να
αφορούν τον Ομιλο ή την Εταιρεία και για τα οποία, να επιβάλλεται αναφορά, από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Σίνδος, 24 Μαρτίου 2011
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 686562

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Φ 089697

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 551855

ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 727321
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