ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2010 – 31.12.2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙ∆Α

EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1Η
Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ Ε Ω Σ 3 1 Η Σ ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 0 ...................................................2
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ..................................................3
ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...............................9
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ........................................................................................11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ.........................................................................................12
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ................................................................................................13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ....................................................................14
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ...................................................15
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.................................................................................................15
1.1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ................................................................................15
2. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ............15
2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ..........................15
2.2 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ...............................................................................................................................16
2.3 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ .......................................................................................................................23
2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ........................................................................................................................23
2.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ .....................................................................................................................24
2.6 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .........................................................................................................24
2.7 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ........................................................................................24
2.8 ΠΕΛΑΤΕΣ .............................................................................................................................24
2.9 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ...........................................................................................................................24
2.10 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .......................25
2.11 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ...............................................................................................................25
2.12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ....................................................................................25
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ.....................................................25
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .............................................................................26
4.1 Ενσώµατα πάγια....................................................................................................................26
4.2 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος...................................................................................26
4.3 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις...............................................................................................26
4.4 Αποθέµατα .............................................................................................................................26
4.5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ............................................................................................27
4.6 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα .............................................................................................................27
4.7
Μετοχικό Κεφάλαιο......................................................................................................27
4.8
Αποθεµατικά .................................................................................................................27
4.9
Προβλέψεις για Παροχές στους εργαζοµένους ...........................................................27
4.10 Λοιπές προβλέψεις ..............................................................................................................28
4.11 Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις..................................................28
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ....................................................29
5.1 Κύκλος Εργασιών .................................................................................................................29
5.2 Κόστος πωληθέντων .............................................................................................................30
5.3 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης..................................................................................................30
5.4 Έξοδα διάθεσης.....................................................................................................................30
5.5 Έξοδα ∆ιοίκησης...................................................................................................................30
5.6 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα.....................................................................................30
5.7
Φόρος Εισοδήµατος......................................................................................................30
5.8 Ανάλυση κερδών κατά µετοχή .............................................................................................31
6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ........................................................................31
6.1 Συναλλαγές µε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη ................31
6.2 Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου........................................................................................32
7. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ......................................................32
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ....................................................................................................................32
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ......................................................................32

1

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2010 – 31.12.2010

EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(Βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης)
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν
κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 18 Μαρτίου
δηµοσιοποιηθεί

2011 και

έχουν

µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, µαζί µε την Έκθεση Ελέγχου του

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητού Συµβουλίου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.enet.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα
γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. &
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ελένη Χρ. Τεγοπούλου
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
(ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1.1.2010-31.12.2010)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην εταιρική χρήση
2010 (1.1.2010-31.12.2010). H Έκθεση συντάχθηκε βάσει των διατάξεων των
άρθρων 43α, 107 και 136 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και του άρθρου 4 παρ. 7 του
Ν. 3556/07 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Η παρούσα έκθεση περιέχει όλες τις αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου
να υπάρξει µια ουσιαστική ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω
χρονική περίοδο την οποία υποβάλλουµε στη Τακτική Γενική Συνέλευσή σας µαζί
µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση και παρακαλούµε να τις
εγκρίνετε.
1. Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
Η εταιρεία «ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1982 µε διάρκεια 35 έτη και
έδρα την Αθήνα, Μίνωος 10 – 16 (Ν. Κόσµος). Η ηλεκτρονική διεύθυνση της
εταιρείας www.enet.gr.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών και
συγκεκριµένα στις προεκτυπωτικές εργασίες.
2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι
Η Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν
έχει τραπεζικά δάνεια.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
∆εν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο εφόσον δεν διενεργούνται
συναλλαγές µε το εξωτερικό.
Κίνδυνος επιτοκίου
Κατά τη χρήση 2010 η εταιρεία δεν άντλησε ίδια ή δανειακά κεφάλαια και δεν
προέβη σε καµία επένδυση. Ως εκ τούτου δεν υφίστανται κίνδυνος επιτοκίου.
Πιστωτικός κίνδυνος
Κύριος πελάτης της εταιρείας είναι η µητρική εταιρεία «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.». Εποµένως η πορεία της εταιρείας εξαρτάται από την πορεία της µητρικής.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί και αναπροσαρµόζει το ταµειακό πρόγραµµα µε βάση
τις αναµενόµενες ταµειακές εισροές και εκροές.
3. Εξέλιξη των εργασιών, αποτελέσµατα και αποδοτικότητα
Υποβάλλοντας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούµε σκόπιµο να
σηµειώσουµε τα εξής :
Κύκλος εργασιών

Κύκλος Εργασιών
Έσοδα από πώληση ΠΡΟΙΟΝΤΩΝκ.λ.π.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

31.12.2010
3.632,00
3.009.806,50
3.013.438,50

31.12.2009
6.225,20
3.033.598,01
3.039.823,21

Η χρήση του 2010 ήταν µια χρονιά µε ελάχιστη µείωση του κύκλου εργασιών σε
σχέση µε το 2009 (ποσοστό 0,87%). Ο κύκλος εργασιών το 2010 ανήλθε σε
3.13.438,50 €.
Συνολικά, το 2010 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι µειωµένος έναντι του 2009
κατά 26.384,71 ευρώ.

Κόστος Πωληθέντων
Κόστος πωληθέντων
Κόστος αποθεµάτων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο

31.12.2010
150,00
2.709.199,60
20.091,64
0,00
5.861,70
269.768,74
3.005.071,68

31.12.2009
1.576,51
2.990.004,43
16.679,72
0,00
26.494,04
247.429,60
3.282.184,30

Στην κλειόµενη χρήση οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού έχουν µειωθεί κατά
280.804,83 ευρώ (ποσοστό 9,39%). Τα λοιπά έξοδα ενσωµατωµένα στο κόστος
πωληθέντων αυξήθηξαν από το 2009 στο 2010 κατά 3.689,37 ευρώ (ποσοστό 1,27%).
Έτσι το συνολικό κόστος πωληθέντων είναι µειωµένο κατά 277.112,62 ευρώ
(ποσοστό 8,44%).
Τα µικτά κέρδη της Εταιρείας το 2010 ανέρχονται σε 8.366,82 € έναντι των µικτών
ζηµιών ύψους 242.361,09 € το 2009, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση κατά 250.727,90
€ (ποσοστό 103,45%).
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Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης

31.12.2010

Λοιπά έκτακτα έσοδα

31.12.2009

5,21

0,01

31.12.2010
6.386,68
2.640,00
9.026,68

31.12.2009
4.853,79
2.640,00
7.493,79

Έξοδα ∆ιάθεσης
∆εν υπάρχουν.
Έξοδα ∆ιοίκησης
'Εξοδα ∆ιοίκησης
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Αµοιβή τακτικού ελέγχου οικ.καταστάσεων
Σύνολο

Τα έξοδα διοίκησης έχουν αυξηθεί το 2010 σε σχέση µε το 2009 κατά 1.532,89 ευρώ,
ήτοι ποσοστό 20,46 %.
Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2010 κρίνεται µη
ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2010 ανέρχονται σε -1.508.092,03
ευρώ, έναντι -1.457.536,80 ευρώ της προηγούµενης χρήσεως. Σηµείωσαν µικρή
υποχώρηση λόγω οικονοµικής κρίσης.
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2010 και 2009
έχουν ως εξής:
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2010
410.945,34
789.103,67

52,68%

31/12/2009
331.379,09
719.161,26

46,08%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί
σε κυκλοφοριακό ενεργητικό.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

463.822,49
789.103,67

58,78%

190.818,86
719.161,26

26,53%

331.379,09
190.818,86

173,66%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

410.945,34
463.822,49
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Ο δείκτης αυτός, δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2010
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ
φόρων
Σύνολο εσόδων

(730,56)
3.013.438,50

31/12/2009
-0,02%

(249.854,87)
3.039.823,21

-8,22%

(242.361,09)
3.039.823,21

-7,97%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση
µε τα συνολικά της έσοδα
Μικτά αποτελέσµατα
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών

8.366,82
3.013.438,50

0,28%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί
των πωλήσεων της εταιρείας.

4. Προβλεπόµενη πορεία - προοπτικές για το 2011
Η πρωτοφανής οικονοµική κρίση στη χώρα µας δεν επιτρέπει θετικές προβλέψεις
όσον αφορά την πορεία της εταιρείας το 2011. Η ∆ιοίκηση θα καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιώσει τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας,
µειώνοντας το κόστος παραγωγής και λειτουργίας και αυξάνοντας τα έσοδα. Βέβαια
η πορεία της εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία της µητρικής.
Επιπλέον θα εξεταστεί η πιθανότητα απορρόφησης της, από την µητρική.

5. Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα
Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε τα απόβλητα από την εκτυπωτική
δραστηριότητα της εταιρείας να µην επηρεάζουν ή να προκαλούν αλλοίωση του
φυσικού περιβάλλοντος.
Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού, όπως αµοιβές, ασφαλιστικές εισφορές,
άδειες, αποζηµιώσεις κλπ είναι µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.

6. ∆ραστηριότητες στον τοµέα ανάπτυξης και ερευνών
Η εταιρεία την κλειόµενη χρήση δεν διέθεσε πόρους για ανάπτυξη νέων προϊόντων ή
εγκατάσταση νέων τεχνολογιών παραγωγής
7. Ακίνητα –Υποκαταστήµατα
Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητά της. Επίσης για την άσκηση της
δραστηριότητας δεν έχει υποκαταστήµατα, πέραν του κεντρικού.
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2010 – 31.12.2010

8. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα και συνάλλαγµα (χρηµατοπιστωτικά
µέσα)
Η εταιρεία δεν έχει συµµετοχές σ άλλες εταιρείες.

9. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την
ηµεροµηνία έγκρισης της Έκθεσης του ∆.Σ.
Από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής
της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα, που να επηρεάζουν
τα κονδύλια του Ισολογισµού, την τρέχουσα χρηµατοοικονοµική θέση και την
συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.

10. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη (άρθρ. 3 απόφαση
1/434/3.7.2007)
ΟΙ σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα
κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31/12/2010 που έχουν προκύψει από συναλλαγές της
µε τα συνδεδεµένα µε αυτήν µέρη (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ. Ν.
2190/1920), έχουν ως εξής:
01/01/ - 31/12/2010

ΜΗΤΡΙΚΗ
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
Σύνολο

ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
3.802,44
3.009.806,50
3.954,07
3.033.598,01
3.802,44

3.009.806,50

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010
ΜΗΤΡΙΚΗ
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
Σύνολο

01/01/ - 31/12/2009

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
316.397,44
316.397,44

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6.996,54
6.996,54

3.954,07

3.033.598,01

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
271.614,61
271.614,61

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.497,63
1.497,63

Σε σχέση µε τις παραπάνω συναλλαγές σηµειώνονται τα εξής:
Η εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό µε την µητρική Χ. .Κ.
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. µε το οποίο της έχει αναθέσει όλες τις
προεκτυπωτικές της εργασίες για το σύνολο των εντύπων της. Επίσης έχει υπογραφεί
ιδιωτικό συµφωνητικό µε την µητρική, η οποία της παρέχει λογιστικές και
µηχανογραφικές υπηρεσίες.
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2010 – 31.12.2010

11. Μερισµατική Πολιτική
Για την χρήση 2010 λόγω, ζηµιογόνων αποτελεσµάτων, δεν συντρέχει περίπτωση
διανοµής µερίσµατος.
Μετά από αυτά κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούµε να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις
χρήσεως 2010 και να απαλλάξετε σύµφωνα µε το Νόµο το Συµβούλιό µας και τους
κ.κ. ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην
υπόλογη χρήση.

Αθήνα, 18/03/2011
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η ανωτέρω έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες είναι εκείνη που
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 29/03/2011

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Αθανάσιος Φραγκισκάκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081
ΣΟΛ ΑΕΟΕ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2010 – 31.12.2010

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.»,
που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010,
τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών
ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης
της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται
µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της
εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, 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 αξιολόγηση
της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2010 – 31.12.2010

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ
Α.Ε.» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις
ταµειακές της ροές της για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέµα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο
εξής: Επειδή τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας, έχουν καταστεί αρνητικά, συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.
2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε
να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2010 – 31.12.2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Εταιρείας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

31/12/10

31/12/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

4.1
4.2
4.3

0,01
378.158,32
0,00
378.158,33

0,01
387.782,16
0,00
387.782,17

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

4.4
4.5
4.6

0,00
360.445,76
50.499,58
410.945,34
789.103,67

150,00
322.895,90
8.333,19
331.379,09
719.161,26

4.7

60.000,00
0,00
20.303,04
(1.598.194,24)
(1.517.891,20)

60.000,00
0,00
20.303,04
(1.537.839,84)
(1.457.536,80)

Σύνολο Ενεργητικού

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά
Ζηµίες εις νέον
Σύνολο Καθαρής θέσης

4.8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά
την έξοδο από την υπηρεσία
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου

4.9
4.10

1.743.172,38
100.000,00
1.843.172,38

1.935.879,20
50.000,00
1.985.879,20

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

4.11

463.822,49
463.822,49
789.103,67

190.818,86
190.818,86
719.161,26

Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2010 – 31.12.2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Ερευνών Ανάπτυξης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη περιόδου (Α)

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α+Β)
Ζηµίες κατά µετοχή που αναλογούν στους
µετόχους για την περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ)

5.8

Κέρδη / ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/01/201001/01/200931/12/2010
31/12/2009
3.013.438,50
3.039.823,21
3.005.071,68
3.282.184,30
8.366,82
(242.361,09)
5,21
0,01
0,00
0,00
9.026,68
7.493,79
0,00
0,00
0,00
0,00
(654,65)
(249.854,87)
(75,91)
0,00
(730,56)
(249.854,87)
(59.623,84)
92,24
(60.354,40)
(249.762,63)
0,00

0,00

(60.354,40)

(249.762,63)

(60,35)

(249,76)

(654,65)

(249.854,87)

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2010 – 31.12.2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/2010-31/12/2010

1/1/2009-31/12/2009

(730,56)

(249.854,87)

0,00
0,00
0,00
75,91
(654,65)

0,00
0,00
0,00
0,00
(249.854,87)

150,00
(37.549,86)
273.003,63
-192.706,82

626,51
30.422,70
(26.924,85)
247.429,60

-75,91
42.166,39
42.166,39

0,00
1.699,09
1.699,09

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Καθαρή αύξηση (µείωση)στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

42.166,39

1.699,09

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης της περιόδου

8.333,19
50.499,58

6.634,10
8.333,19

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον/ µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεµάτων
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού
Μείον:
Τόκοι πληρωθέντες
Λειτουργικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Επενδυτικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις δανείων
Μερίσµατα Πληρωθέντα
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1/01/2009

Λοιπά αποθεµατικά
20.303,04

(1.288.077,21)
(249.762,63)

(249.762,63)

60.000,00

20.303,04

(1.537.839,84)

(1.457.536,80)

Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1/01/2010

60.000,00

Λοιπά αποθεµατικά
20.303,04

Αποτέλεσµα περιόδου
Υπόλοιπο την 31/12/2010

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

60.000,00

Αποτέλεσµα περιόδου
Υπόλοιπο την 31/12/2009

Αποτελέσµατα εις νέον

60.000,00

20.303,04
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Αποτελέσµατα εις νέον

(1.207.774,17)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(1.537.839,84)

(1.457.536,80)

(60.354,40)

(60.354,40)

(1.598.194,24)

(1.517.891,20)

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2010 – 31.12.2010

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.)
1ης Ιανουαρίου – 31ης ∆εκεµβρίου 2010
(Ποσά σε ευρώ)

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 και η διάρκεια της ορίσθηκε σε 35 έτη, η έδρα της είναι
στην Αθήνα και η διεύθυνσή της Μίνωος 10 – 16 ( Ν. Κόσµος ) Αθήνα Τ.Κ. 117 43.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.enet.gr
Η εταιρεία διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ν.
2190/20 είναι δε εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό
µητρώου 4365/01/Β/86/4363.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών και συγκεκριµένα
στις προεκτυπωτικές εργασίες.
2. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010 αφορούν την χρήση 2010.
Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 1 “Παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων” και έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες πού
είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον ∆εκέµβριο του 2010, µετά την υιοθέτησή
τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2009 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
και τις διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον ∆εκέµβριο του
2009.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού
κόστους .
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητάς (going concern).
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Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009.
Η κατάρτιση τους σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές για
τις οποίες έχουν γίνει εκτιµήσεις και παραδοχές έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται
κατάλληλα.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία τις παραθέτουµε
στις επόµενες παραγράφους.
2.2 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν
εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας
σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Α. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
2010
∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου
2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 3 Ιουνίου 2009, L
149 - 12.6.2009].
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών
συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το
τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που
πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου
θυγατρικής.
Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα διεθνή
πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, ∆ΛΠ 1,
∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14, ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 31, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 39 και στη
διερµηνεία 7 της Μόνιµης Επιτροπής ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) προκειµένου να
εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Η εταιρεία εφαρµόζει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις αποκτήσεις και
συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου
2010.
∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου
2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2009,
L 149 - 12.6.2009]
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν:
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α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει,
β) Τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η
απόκτηση επιχειρήσεων, και
γ) Τα µελλοντικά αποτελέσµατα.
Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν:
α) Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο
αποκτών να επιµετρά τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην
εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της µη ελέγχουσας συµµετοχής,
των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου.
β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, δαπανών που σχετίζονται µε την
απόκτηση, και
γ) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη
αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος.
Η έγκριση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ
∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 2, ∆ΠΧΑ 7, στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 12, ∆ΛΠ 16,
∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 36, ∆ΛΠ 37, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 39 και στη
διερµηνεία 9 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) προκειµένου να εξασφαλιστεί η
συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Η Εταιρεία εφαρµόζει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις αποκτήσεις που
πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2010.
∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Νοεµβρίου 2009, L 311/6 - 26.11.2009].
Οι τροποποιήσεις του προτύπου αποσκοπούν στο να καταστήσουν ευχερέστερη τη
χρήση του και την τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, διαγράφονται από το
πρότυπο µερικές παρωχηµένες µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται
µερικές ήσσονος σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι ουσιαστικές απαιτήσεις παραµένουν
αµετάβλητες.
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
244/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/42 - 24.3.2010]
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 διευκρινίζει τη λογιστική µεταχείριση των συναλλαγών
που βασίζονται στην αξία των µετοχών, στις οποίες ο πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών
πληρώνεται τοις µετρητοίς και η υποχρέωση αναλαµβάνεται από άλλη οντότητα του
οµίλου (συναλλαγές οµίλων οι οποίες αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία
των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά).
Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας .
Επιπρόσθετα µε τον ανωτέρω κανονισµό η ∆ιερµηνεία 8 και η ∆ιερµηνεία 11 της
Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
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(Ε∆∆ΠΧΑ), που αναφέρονται στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία
των Μετοχών», απαλείφονται.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση)
Επιµέτρηση»

«Χρηµατοοικονοµικά

µέσα:

Αναγνώριση

και

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που
αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Σεπτεµβρίου του 2009,
L 244/6 - 16.9.2009]

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να
εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο
ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης.
Επειδή η Εταιρεία δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 η
τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται.
Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 30 Μαρτίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254 /2009
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου του 2009, L 80/5 - 26.3.2009]
Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες (διακανονισµούς)
παραχώρησης δηµόσιων υπηρεσιών.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1, η IFRIC 4 και η διερµηνεία 29
της µόνιµης επιτροπής διερµηνειών (ΜΕ∆-SIC) τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β
της IFRIC 12 όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού

Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» Εφαρµόζεται, το
αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις
31 ∆εκεµβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας
Ιουλίου του 2009, L 191/5 - 23.7.2009]
Η διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους
λογαριασµούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση
κατασκευής εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του
∆.Λ.Π. 18 Έσοδα.

Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο
εξωτερικό»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460 /2009
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου του 2009, L 139/6 - 5.6.2009]
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον
κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε
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εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται
από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για
το αντισταθµιζόµενο στοιχείο.
Επειδή η Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση
σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, η διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή στην Εταιρεία
Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1142
/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεµβρίου του 2009, L312/8 - 27.11.2009]
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη
αµφίδροµων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική
οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι: α)
διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους
µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε
µετρητών.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 5 και το διεθνές λογιστικό πρότυπο
(ΙΑS) 10 τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού

Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» Εφαρµόζεται,
το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που
αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164 /2009 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεµβρίου του 2009, L314/15 - 1.12.2009]
Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η
οικονοµική οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο,
το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη
συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική
οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο
για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1
σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες που αποτελούν ένα τµήµα του
προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων)
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του
πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2009
[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 243/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L
77/33 - 24.3.2010]
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που
υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2009.
Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας
κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
∆ΠΧΑ 2.
∆ΠΧΑ 5 «Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες»
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις
διακοπείσες δραστηριότητες.
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά
µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την
έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη
κυκλοφορούν στοιχείο.
∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών»
Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο
περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως
επενδυτικές δραστηριότητες.
∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και
κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.
∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τον επιµερισµό και την επιµέτρηση (για σκοπούς
αποµείωσης) της υπεραξίας που προκύπτει σε συνένωση επιχειρήσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η
υπεραξία που προκύπτει θα επιµερίζεται από την ηµεροµηνία της απόκτησης σε κάθε µονάδα
δηµιουργίας ταµιακών ροών ή οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών του αποκτώντος
που αναµένεται να ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης.
∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας
αποκτηθέντος σε συνένωση επιχειρήσεων άυλου περιουσιακού στοιχείου.
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∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»

Οι τροποποιήσεις αφορούν:
α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από
προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο,
β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων, και
γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας
προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα
αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη
ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων»
Η τροποποίηση καθορίζει περιπτώσεις περιορισµού των δυνατοτήτων
παρούσας διερµηνείας σε παράγωγα ενσωµατωµένα σε συµβόλαια.

εφαρµογής της

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο
εξωτερικό»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την δυνατότητα κατοχής και καθορισµού ενός
παράγωγου ή µη παράγωγου µέσου ως µέσου αντιστάθµισης σε µια αντιστάθµιση καθαρής
επένδυσης σε εκµετάλλευση εξωτερικού. Το/α µέσο/α αντιστάθµισης µπορεί να
κατέχεται/ονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα ή οντότητες εντός του οµίλου, αρκεί
να πληρούνται τα κριτήρια καθορισµού, τεκµηρίωσης και αποτελεσµατικότητας του ∆.Λ.Π.
39 .
∆ΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς »

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
550/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2010, L 157/3 - 24.6.2010]
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οντότητες µε δραστηριότητες στους κλάδους του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου οι οποίες µεταβαίνουν σε ∆ΠΧΑ επιτρέπεται να
χρησιµοποιούν λογιστικές αξίες για τα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου
που έχουν καθοριστεί βάσει των προγενέστερων λογιστικών τους κανόνων. Οι οντότητες που
αποφασίζουν να χρησιµοποιήσουν την εξαίρεση αυτή πρέπει να υποχρεούνται να επιµετρούν
τις υποχρεώσεις θέσης εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και παρεµφερείς υποχρεώσεις
σχετικά µε περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37
«Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» και να
αναγνωρίζουν απευθείας στα αδιανέµητα κέρδη οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του ποσού
αυτού και της λογιστικής αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία µετάβασης
στα ∆ΠΧΑ που έχει προσδιοριστεί µε βάση τις προηγούµενες ΓΠΛΑ της οντότητας. Η
τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 αφορά επίσης επανεκτίµηση της διαπίστωσης της µίσθωσης.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

Β. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2011
∆ΠΧΑ
1
(Τροποποίηση)
«Πρώτη
εφαρµογή
των
διεθνών
προτύπων
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» & ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
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Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2010 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010, L 166/6 - 1.7.2010].
Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα (για τις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για
πρώτη φορά) απαλλαγής από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει
του ∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιµετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε
περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2009.
Σκοπός της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για τις εν
λόγω οντότητες.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση ) «∆ΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο
καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις
τους»

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου
2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/10 - 20.7.2010]
Η τροποποίηση αφορά στην εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε
περιπτώσεις όπου µια οντότητα υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης
πραγµατοποιεί πρόωρη πληρωµή εισφορών, όταν κάτω από ορισµένες περιστάσεις η
οντότητα που πραγµατοποιεί την προπληρωµή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο.
Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών υπόκειται σε
απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης, η τροποποίηση στην Ε∆∆ΠΧΑ 14 προβλέπει
τον χειρισµό της εν λόγω προπληρωµής, όπως και κάθε άλλης προπληρωµής, ως
περιουσιακού στοιχείου.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/1 - 20.7.2010].
Η τροποποίηση αυτή επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών
ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να
αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η
υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες
όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα
στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς « (IFRS) 8 Λειτουργικοί τοµείς»
τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµεροµηνία που τίθενται σε εφαρµογή.
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Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε
συµµετοχικούς τίτλους»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010, L 193/1 - 24.7.2010]
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να
λογιστικοποιεί τους συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό
διακανονισµό χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά από επαναδιαπραγµάτευση των
όρων της υποχρέωσης.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς «(IFRS) 1 Πρώτη εφαρµογή των
διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» τροποποιείται σύµφωνα µε
το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία .

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 31 Ιανουαρίου
2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης ∆εκεµβρίου 2009, L 347/24.12.2009]
Η τροποποίηση διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα
όταν τα εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα
επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται κατ’
αναλογία στους υφιστάµενους µετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριµένου ποσού
µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η τιµή
άσκησής τους εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής
λειτουργίας του εκδότη.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία

2.3 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆εν συντρέχει περίπτωση κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
καθώς η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. Η εταιρεία είναι
θυγατρική της εισηγµένης Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. και οι
Οικονοµικές της Καταστάσεις έχουν περιληφθεί στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας.

2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων αποτελεσµάτων της
περιόδου µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Τα φορολογητέα αποτελέσµατα
διαφέρουν από τα λογιστικά κέρδη της εταιρείας όπως αυτά αναφέρονται στις
οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν
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περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται
φορολογικά.
Αναβαλλόµενη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω
χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και
λογιστικοποιείται στο µέγεθος που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά.
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλες τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο
βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και θα συµψηφιστεί µε
την αντίστοιχη ανακύπτουσα φορολογική υποχρέωση.
Τα ποσά των αναβαλλοµένων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται
κατά την ηµεροµηνία του εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί,
συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που επιδρούν στη διαθεσιµότητα
µελλοντικών φορολογητέων κερδών για την αξιοποίηση τούτων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που
αναµένεται να ισχύουν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστούν τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις.
Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα πλην της περίπτωσης που
συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια οπότε και ο
φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση.
2.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει της µεθόδου του
Μέσου Σταθµικού Κόστους διαδοχικών υπολοίπων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία
αντικατοπτρίζει την κατ’ εκτίµηση τιµή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα
πώλησης.
2.6 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγµατοποίησή του.
2.7 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τη
λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα πάγια αυτά
έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31.12.2010.
2.8 ΠΕΛΑΤΕΣ

Η αποτίµηση των πελατών γίνεται στην ονοµαστική αξία των απαιτήσεων αφού
µειωθούν µε τυχόν επισφάλειες. Η διοίκηση της εταιρείας ελέγχει σε τακτά χρονικά
διαστήµατα την εισπραξιµότητα των απαιτήσεων. Για κάθε πιθανή επισφάλεια
διενεργείται πρόβλεψη.
2.9 ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Η αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων.
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2.10 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύµφωνα µε την Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωµένη µε την
συνταξιοδότηση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού να καταβάλλει σ’αυτό
συγκεκριµένη χρηµατική παροχή.
2.11 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σύµφωνα µε τον Νόµο 2190/1920 που διέπει τις Ανώνυµες Εταιρείες υφίστανται
γενικά για τις ανώνυµες εταιρείες κάποιες επιβεβληµένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Συγκεκριµένα παρατίθενται τα κατωτέρω άρθρα από τον Νόµο:
Άρθρο 47 ∆ιάλυση εταιρίας όταν η καθαρή περιουσία µειωθεί κάτω από το µισό
του µετοχικού κεφαλαίου
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο
από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται
να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της
χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
Άρθρο 48 Λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση του
έχοντος έννοµο συµφέρον
Παράγραφος 1. Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα του ισολογισµού που προβλέπεται
από το Άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του µετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα κατά το Άρθρο 47. Έννοµο
συµφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά
περίπτωση αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή.

2.12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο σε ένα τοµέα αυτόν των εργασιών της
προεκτύπωσης.
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
3.1 Πιστωτικός κίνδυνος: Η εταιρεία έχει κυρίως ένα πελάτη τη µητρική εταιρεία.
3.2 Κίνδυνος ρευστότητας: ∆εν υπάρχει.
3.3 Κίνδυνοι Τιµών: ∆εν υπάρχουν.
3.4. Κίνδυνος επιτοκίου: Η εταιρεία δεν έχει δανεισµό.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4.1 Ενσώµατα πάγια
Ποσά σε €

ΕΠΙΠΛΑ &
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΟΣ

Ποσά σε €

ΕΠΙΠΛΑ &
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ( 01.01.- 31.12.2010 )
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο
Σύνολο
Υπόλοιπο Προσθήκες Μειώσεις
Σύνολο
Αποσβέσεων Προσθήκες Μειώσεις αποσβέσεων
01/01/2010
χρήσης
χρήσης
31/12/2010 01/01/2010
χρήσης
χρήσης
31/12/2010

1.041,64

0

0

1.041,64

1.041,63

0

0

1.041,63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ( 01.01.- 31.12.2009 )
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο
Σύνολο
Υπόλοιπο Προσθήκες Μειώσεις
Σύνολο
Αποσβέσεων Προσθήκες Μειώσεις αποσβέσεων
31/12/2008
χρήσης
χρήσης
31/12/2009
31/12/2008
χρήσης
χρήσης
31/12/2009

1.041,64

0

0

1.041,64

1.041,63

0

0

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣ.
ΑΞΙΑ
31.12.2010

0,01

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣ.
ΑΞΙΑ
31.12.2009

1.041,63

0,01

4.2 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος

31.12.2010

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.10 / 01.01.09
Από πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού
χρήσης
Φόρος εισοδήµατος επί των φορολογικών
αποτελεσµάτων
Αναστρόφη µέρους των φορολογικών απαιτήσεων
/ υποχρεώσεων λόγω αλλαγής φορολογικών
συντελεστών
Σύνολο

31.12.2009

387.782,16

337.689,92

64.744,50

61.857,40

46.424,97

606,32

(120.793,31)

(12.371,48)

378.158,32

387.782,16

Ο αναβαλλόµενος φόρος παρακολουθείται συµψηφιστικά (απαίτηση – υποχρέωση)
και το υπόλοιπο που προκύπτει (χρεωστικό ή πιστωτικό) εµφανίζεται αντίστοιχα στο
Ενεργητικό ή το Παθητικό.

4.3 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν.

4.4 Αποθέµατα
Αποθέµατα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Σύνολο

31.12.2010
0,00
0,00
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150,00
150,00
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4.5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι κυριότερες κατηγορίες των απαιτήσεων έχουν ως εξής:

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Πελατες
Επιταγες εισπρακτέες
∆άνεια προσωπικού
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Σύνολο

31.12.2010
356.371,17
0,00
4.074,59
0,00
360.445,76

31.12.2009
314.157,02
0,00
2.473,77
6.265,11
322.895,90

4.6 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο

31.12.2010
3.832,37
46.667,21
50.499,58

31.12.2009
3.849,75
4.483,44
8.333,19

31.12.2010

31.12.2009

4.7 Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαιρούµενο σε 1.000 κοινές ανώνυµες µετοχές µε αξία
κάθε µετοχής 60,00 €

60.000,00

60.000,00

4.8 Αποθεµατικά
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας η δηµιουργία
«Τακτικού Αποθεµατικού» κατά το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, των
κερδών µετά από φόρους, είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του
αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «Τακτικό Αποθεµατικό»
προορίζεται προς κάλυψη των συσσωρευµένων ζηµιών, διανέµεται µόνο κατά τη
διάλυση της Εταιρείας αφού πρώτα καλυφθούν οι συσσωρευµένες ζηµιές.
Στα «Έκτακτα Αποθεµατικά» περιλαµβάνονται αυτά που έχουν σχηµατισθεί χωρίς
υποχρεωτική διάταξη της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας και έχει καταβληθεί
ο αναλογούν φόρος κατά το χρόνο του σχηµατισµού τους.
4.9 Προβλέψεις για Παροχές στους εργαζοµένους
Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν σε 88
άτοµα. Η υποχρέωση για αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού
προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία της καθορισµένης παροχής συνεκτιµώντας
αναλογιστικές παραµέτρους που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης
οικονοµικών καταστάσεων. Εντός του 2010, η Εταιρεία ανέθεσε σε αναγνωρισµένους
εκτιµητές, τη σύνταξη νέας αναλογιστικής µελέτης εκτίµησης των υποχρεώσεων προς τους
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εργαζόµενους, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, µε σηµείο αναφοράς την 31/12/2010.Η η

εκτιµούµενη κατά την 31.12.2010 υποχρέωση έχει λογιστικά αποτυπωθεί και
περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση το ∆.Λ.Π. 19.

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

31.12.2010
1.743.172,38

31.12.2009
1.935.879,20

Η κίνηση των προβλέψεων για Παροχές στους εργαζόµενους έχει ως εξής:

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2009
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01.- 31.12.09

ποσά σε €
1.688.449,60
247.429,60

ΜΕΙΟΝ: Αντιστροφή πρόβλεψης λόγω µετακίνησης προσωπικού
Υπόλοιπο µακροπρόθεσµης υποχρέωσης την 31.12.09

0,00
1.935.879,20

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2010

1.935.879,20

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01.- 31.12.10

269.768,74

ΜΕΙΟΝ: Αντιστροφή πρόβλεψης λόγω µετακίνησης προσωπικού

462.475,56

Υπόλοιπο µακροπρόθεσµης υποχρέωσης την 31.12.10

1.743.172,38

Ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2010 ήταν 71 άτοµα
(µισθωτοί), ενώ την 31/12/2009 ήταν 86 άτοµα (µισθωτοί).

4.10 Λοιπές προβλέψεις
Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο παρόλα αυτά διενεργήθηκε πρόβλεψη ύψους 50.000,00 €.

4.11 Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι κυριότερες κατηγορίες των απαιτήσεων έχουν ως εξής:
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Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Αφορά υποχρεώσεις από συνήθεις συναλλαγές της
εταιρείας .
Πιστωτές διάφοροι
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Φ.Π.Α.
Φ.Μ.Υ. - Ε.Ε.
Λοιποί Φόροι -τέλη
Φόρος Εισοδήµατος
Σύνολο
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
ΙΚΑ ΤΕΑΜ
Λοιπά Ταµεία Κύριας Ασφάλισης
Επικουρικά Ταµεία
Αγγελιόσηµο
Σύνολο
Γενικό Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

31.12.2010

31.12.2009

6.436,54

1.676,93

(629,14)
0,00
302.991,30
302.362,16

0,00
0,00
7.866,62
7.866,62

13.528,28
51.226,37
0,00
0,00
64.754,65

11.305,16
62.243,15
520,00
0,00
74.068,31

20.696,63
56.548,35
13.024,16
0,00
90.269,14

24.711,07
67.025,70
15.470,23
0,00
107.207,00

463.822,49

190.818,86

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός της επόµενης χρήσης. Για υποχρεώσεις
προς Ασφαλιστικό Οργανισµό, ποσού 20.696,63 €, που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες εντός
του Α’ διµήνου 2011, έγινε ρύθµιση για την αποπληρωµή τους µε δόσεις, εντός Μαρτίου
2011. Εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και οι εύλογες αξίες
τους συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
5.1 Κύκλος Εργασιών

Κύκλος Εργασιών
Έσοδα από πώληση ΠΡΟΙΟΝΤΩΝκ.λ.π.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

31.12.2010
3.632,00
3.009.806,50
3.013.438,50
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31.12.2009
6.225,20
3.033.598,01
3.039.823,21
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5.2 Κόστος πωληθέντων
Κόστος πωληθέντων
Κόστος αποθεµάτων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο

31.12.2010
150,00
2.709.199,60
20.091,64
0,00
5.861,70
269.768,74
3.005.071,68

31.12.2009
1.576,51
2.990.004,43
16.679,72
0,00
26.494,04
247.429,60
3.282.184,30

31.12.2010

31.12.2009

5.3 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης
Λοιπά έκτακτα έσοδα

5,21

0,01

31.12.2010
6.386,68
2.640,00
9.026,68

31.12.2009
4.853,79
2.640,00
7.493,79

31.12.2010
75,91

31.12.2009
0,00

5.4 Έξοδα διάθεσης
∆εν υπάρχουν

5.5 Έξοδα ∆ιοίκησης
'Εξοδα ∆ιοίκησης
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Αµοιβή τακτικού ελέγχου οικ.καταστάσεων
Σύνολο

5.6 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Χρηµατοοικονοµικά αποτελεσµατα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

5.7 Φόρος Εισοδήµατος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:
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Κέρδη προ φόρων, ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων
Φορολογικός Συντελεστής
Φόροι εισοδήµατος, βάσει του ονοµαστικού συντελεστή
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου & λοιποί φόροι
προηγουµ. Χρήσης
Αναστροφή µέρους των φορολογικών απαιτήσεων /
υποχρεώσεων λόγω αλλαγής φορολογικών συντελεστών
Φόρος προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης / (ελάφρυνσης)
Τρέχων φόρος εισοδήµατος χρήσης
Από πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού χρήσης
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου & λοιποί φόροι
προηγουµ. Χρήσης
Αναστροφή µέρους των φορολογικών απαιτήσεων /
υποχρεώσεων λόγω αλλαγής φορολογικών συντελεστών
Φόρος προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης / (ελάφρυνσης)

01/01/10 - 31/12/10
(730,56)
0,24
(175,33)

01/01/09 - 31/12/09
(249.854,87)
0,25
(62.463,72)

50.000,00

50.000,00

9.799,17
0,00
59.623,84

12.371,48
0,00
(92,24)

01/01/10 - 31/12/10
(46.424,97)
(64.744,50)

01/01/09 - 31/12/09
(606,32)
(61.857,40)

50.000,00

50.000,00

120.793,31

12.371,48
0,00
(92,24)

59.623,84

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005 έως και
2010, µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές υποχρεώσεις της
εταιρείας για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο παρόλα αυτά διενεργήθηκε πρόβλεψη
ύψους 50.000,00 €.
5.8 Ανάλυση κερδών κατά µετοχή
Ανάλυση των κερδών ανα µετοχή

31/12/2010

31/12/2009

Κέρδη\ (Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους

(60.354,40)

(249.762,63)

1.000
(60,35)

1.000
(249,76)

Σταθµισµένος µέσος αριθµός κοινών µετοχών
Κέρδη (Ζηµίες) ανά µετοχή σε Ευρώ

6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
6.1 Συναλλαγές µε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Η εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό µε τη µητρική Χ.Κ.
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. η οποία της έχει αναθέσει όλες τις προεκτυπωτικές
εργασίες για το σύνολο των εντύπων της. Επιπλέον η εταιρεία έχει υπογράψει
ιδιωτικό συµφωνητικό τη µητρική Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. η οποία
της παρέχει λογιστικές και µηχανογραφικές υπηρεσίες.
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01/01/ - 31/12/2010

ΜΗΤΡΙΚΗ
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.

01/01/ - 31/12/2009

ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
3.802,44
3.009.806,50
3.954,07
3.033.598,01

Σύνολο

3.802,44

3.009.806,50

3.954,07

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010
ΜΗΤΡΙΚΗ
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
Σύνολο

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
316.397,44
316.397,44

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6.996,54
6.996,54

3.033.598,01

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
271.614,61
271.614,61

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.497,63
1.497,63

6.2 Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την ιδιότητα τους αυτή δεν έλαβαν καµία
αµοιβή για την χρήση 2010.

7. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα, πέραν της ηµεροµηνίας σύνταξης του ισολογισµού
της 31/12/2010 για οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ανωτέρω ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 18 Μαρτίου 2011.
Αθήνα 18 Μαρτίου 2010
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ελένη Χρ. Τεγοπούλου
Ν 032130/1984

Νικόλαος Γ. Ηλιόπουλος
ΑΕ 629591/2007

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ευάγγελος Χρ. Τάτσης
Ρ 673041/1994
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Βεβαιώνεται ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούνται από 32
σελίδες είναι αυτή που αναφέρουµε στην έκθεση ελέγχου, που χορηγήσαµε µε
ηµεροµηνία 29/03/2011.
ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ο OΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Φ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα
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