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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε., που 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές 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.  
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε 
με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 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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Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

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

 

 

 

                                                                                                               

 

Αθήνα, 12 Μαΐου  2011 

 

ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς                                               Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία                                       

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 

                                                                                                                       Δημήτριος Σούρμπης 

                                                                                                                        ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 5 21.773 25.734
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 6 7
Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 7 135 135

21.914 25.876

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 8 496 494
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 15.427 9.606
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 34.922 37.537

50.845 47.637

Σύνολο ενεργητικού 72.759 73.513

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 11 23.084 23.084
Αποθεματικά 12 24.410 24.263
Αποτελέσματα εις νέον 15.617 15.109
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 63.111 62.456

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 14 2.608 3.077
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 15 1.323 1.324
Κρατικές επιχορηγήσεις 13 2.760 3.480
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 13,22 41 41

6.732 7.922
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 2.027 2.014
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 889 1.121

2.916 3.135
Σύνολο υποχρεώσεων 9.648 11.057

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 72.759 73.513  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  Α.Β.Ε.Ε. για το έτος 2010 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις   28 Απριλίου  2011. 

O  
Πρόεδρος 

Διοικητικού Συμβουλίου 

O  
Διευθύνων Σύμβουλος 

O  
Διευθυντής   Λογιστικής 

 
 
 
 
 

  

Άγγελος Κόκοτος Βασίλειος Βράκας Ιωάννης Λέτσιος 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 15.109 15.014

Κόστος πωληθέντων (12.089) (11.702)

Μεικτό κέρδος 3.020 3.312

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 17 (1.841) (1.756)

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα - καθαρά 18 1.435 1.290

Λειτουργικό αποτέλεσμα 2.614 2.846

Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/έσοδα 19 1.195 844

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 3.809 3.690

Φόρος εισοδήματος 20 (1.266) (825)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρόνου 2.543 2.865

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Απραγματοποίητα κέρδη / (ζημιές) στην αποτίμηση 
πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα, καθαρά από φορολογία 2.543 2.865

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από 
φόρους 2.543 2.865

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή) 3,23 3,64  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2009 23.084 23.702 12.805 59.591

Καθαρά κέρδη έτους - - 2.865 2.865

Συνολικά πλήρη εισοδήματα  για  το έτος 23.084 23.702 15.670 62.456
Μεταφορές σε αποθεματικά - 561 (561) -

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2009 23.084 24.263 15.109 62.456

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - -

Καθαρά κέρδη έτους - - 2.543 2.543

Συνολικά πλήρη εισοδήματα  για  τo έτος - - 2.543 2.543
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό - 147 (147) -
Μερίσματα του 2009 - - (1.888) (1.888)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου  2010 23.084 24.410 15.617 63.111  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σελίδα (10) από (36) 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 21 (1.783) 2.681
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.783) 2.681

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 5,6 (139) (417)
Τόκοι Έσοδα 19 1.199 902
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 1.060 485

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι Έξοδα (4) (13)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (1.888) 0 
Εξοφλήσεις δανείων 0 (373)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.892) (386)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα  ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2.615) 2.780

Ταμειακά  διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους 10 37.537 34.757

(Μείωση) / Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2.615) 2.780

Ταμειακά  διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους 10 34.922 37.537  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. συστάθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1997 
και λειτουργεί κατά κύριο λόγο στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ με τη 
μέθοδο του «διαξονικού τανυσμού» BOPP ΦΙΛΜ. Το 2010 συνεχίστηκε το καθεστώς λειτουργίας της εταιρείας η 
οποία παράγει για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Μεσογείων 2 ,115 27, Αθήνα.  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν όσον αφορά τον υπολογισμό και αναγνώριση των λογιστικών μεγεθών 
είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά 
Πετρέλαια της 31 Δεκεμβρίου 2010. Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της εταιρείας είναι το 
Ευρώ και τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε 
χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΕΕ για το 
έτος 2010 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Απριλίου 2011. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τη 
δυνατότητα να τροποποιήσουν τις Οικονομικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση. 

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν από τους χρήστες σε συνδυασμό με τις 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια της 31 Δεκεμβρίου 2010 για να 
αποκτήσουν πλήρεις πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και τις 
μεταβολές στην καθαρή θέση του Ομίλου σαν σύνολο. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται 
στη διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.hellenic-petroleum.gr 
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2 Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται 
κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί συστηματικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι οικονομικές καταστάσεις της ΝΤΙΑΞΟΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΕΕ για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2010 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.   

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση κρίσης 
από την Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών 
για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού 
υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές 
για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη 
των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση της Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν 
από τις εκτιμήσεις αυτές. 

α) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχουν 
εφαρμογή στην Εταιρεία σε ετήσιες οικονομικές περιόδους την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010: 

• ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011). Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις 
γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να 
αποσαφηνίσει και απλοποιήσει 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. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. 

• ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις». Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 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 ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε 
αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Tο τροποποιημένο πρότυπο 
μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της 
απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο 
αποκτών να επιμετρά τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο 
αναλογικό ποσοστό τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών 
στοιχείων του αποκτώμενου. Η Εταιρεία εφαρμόζει αυτές τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

•ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ήμετά την 
1η Ιανουαρίου 2013).Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το 
ΔΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την 
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επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, την 
απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το αξία τους συν, στην περίπτωση ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό 
μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει 
επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας 
αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα 
επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις 
σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να 
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές 
εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. 

Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά 
και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα 
μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 
καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη 
εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική 
εκτίμηση της εύλογης αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 
οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

β) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2010 αλλά δεν έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας: 

• ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010 

• ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

• ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» (σύμφωνα με την υιοθέτηση 
από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009) 

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων για το 2009 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο 2009. Η ημερομηνίες έναρξης 
ισχύος τους διαφέρουν, ωστόσο οι περισσότερες ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων για το 2010 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), δημοσιεύτηκαν το Μάιο 2010. Η ημερομηνίες έναρξης 
ισχύος τους διαφέρουν, ωστόσο οι περισσότερες ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

γ) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2010 αλλά δεν έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία: 

• ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

• ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο 
Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

• ΕΔΔΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, 
εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2010) 

• ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο 
Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

• ΕΔΔΠΧΑ 16 – Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (σύμφωνα με την 
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται από 1 Ιουλίου 2009). 

• ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 31 Οκτωβρίου 2009) 

• ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010) 

 

2.2 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται με βάση το κύριο νόμισμα του 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της 
Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού, διαγράφονται στα αποτελέσματα εκτός από την περίπτωση που μεταφέρονται απ 
ευθείας στην καθαρή θέση λόγω του ότι αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων χρηματοροών και σε 
πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων. 

Συναλλαγματικές διαφορές μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, όπως μετοχές σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, διαγράφονται στα αποτελέσματα σαν μέρος του κέρδους ή της ζημίας 
από μεταβολή στην εύλογη αξία. Συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
και παθητικού, όπως μετοχές που κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση, περιλαμβάνονται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα. 

.  
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2.3 Ενσώματα πάγια 
Τα ενσώματα πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση με 
εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία αποτιμούνται στο κόστος μείον απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες 
τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο να εισρεύσουν 
στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων που 
έχουν αντικατασταθεί διαγράφεται στα αποτελέσματα. 

 

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων διαγράφεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 
την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

• Οικόπεδα Μηδέν  

• Κτίρια 13-20 έτη 

• Εξειδικευμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 7-15 έτη 

• Μηχανήματα, εξοπλισμός και εξοπλισμός μεταφορών 5-8 έτη 

• Υπολογιστές 3-5 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. 

Όταν η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κέρδη ή ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζημίες αυτές διαγράφονται στα αποτελέσματα 
σαν μέρος των καθαρών λοιπών εσόδων (εξόδων). 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην αγορά ή κατασκευή στοιχείων παγίου ενεργητικού 
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

Έξοδα δανεισμού κεφαλαιοποιούνται αν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ειδικά για την 
απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αν τα κεφάλαια αντλήθηκαν γενικά και χρησιμοποιήθηκαν για την 
απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, το μέρος των εξόδων δανεισμού που κεφαλαιοποιείται καθορίζεται 
εφαρμόζοντας ένα συντελεστή κεφαλαιοποίησης επί του κόστους απόκτησης του παγίου. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα 
δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα. 

 

2.4 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία 
απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 
αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την 
πώληση κόστος και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την 



ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (16) από (36) 

εκτίμηση της διοίκησης για τις μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίμηση των 
ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί απομείωση 
επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

 

2.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
2.5.1 Ταξινόμηση 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση και 
δάνεια και απαιτήσεις . Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.. 

 

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Χρηματοοικονομικό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται με σκοπό να πωληθεί σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαμβάνονται 
στην κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθμιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε 
αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς 
πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, 
τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα 
δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στην κατάσταση οικονομικής 
θέσης. 

(γ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται 
στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει 
μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

2.5.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων 
αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής παρουσιάζονται στα αποτελέσματα. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής 
που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη 
συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 
ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται μεταγενέστερα σε κόστος 
μείον κόστος απομείωσης καθώς τα εργαλεία ιδίων κεφαλαίων δεν μπορούν να αποτιμηθούν με ακρίβεια. Δάνεια 
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και απαιτήσεις, καθώς και τα διακρατούμενα ως τη λήξη χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται στην 
παρούσα αξία με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πραγματοποιηθέντα και εξ αποτιμήσεων κέρδη ή ζημίες 
που προκύπτουν από μεταβολή στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηματοοικονομικά στοιχεία 
μέσω αποτελεσμάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην περίοδο που ανακύπτουν. Τα κέρδη ή ζημιές εξ 
αποτιμήσεως που προκύπτουν από την μεταβολή στην εύλογη αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων που είναι 
διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνονται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Όταν επενδύσεις διαθέσιμες προς 
πώληση πωληθούν ή απομειωθούν η συσσωρευμένη μεταβολή στην εύλογη αξία τους μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα σαν κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Oι εύλογες αξίες των μη διαπραγματεύσιμων στοιχείων 
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, αναφοράς σε 
συγκρίσιμα στοιχεία διαπραγματευόμενα σε ενεργές αγορές και προεξόφληση ταμειακών ροών που 
εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις πραγματικές συνθήκες του εκδότη. 

 
2.5.3 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών 
που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά, - που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 
αξίας μείον προγενέστερες ζημιές απομείωσης που είχαν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα για συγκεκριμένο 
χρηματοοικονομικό στοιχείο -  μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων 
που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη 
που παρουσιάζονται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης τους, το ποσό της ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων των μελλοντικών ζημιών από πιστωτικούς κινδύνους που δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου 
ενεργητικού. Το τρέχον ποσό του περιουσιακού στοιχείου, μειώνεται μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού 
πρόβλεψης για απομείωση, και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων..  

. 

2.6 Λογιστική για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τις δραστηριότητες 
αντιστάθμισης κινδύνων 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αντισταθμίσει τους κινδύνους που 
συνδέονται με τη μελλοντική διακύμανση τιμών και δεν εμπίπτει σε κινδύνους που συνδέονται με την 
διακύμανση των τιμών ξένου συναλλάγματος και την διακύμανση των τιμών.  

 

2.7 Κρατικές επιχορηγήσεις 
(α) Παγίων  περιουσιακών στοιχείων 

Επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται σαν έσοδα επομένων 
περιόδων και συμπεριλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις Μετά 
πιστώνονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των παγίων που αναφέρονται σε άμεση 
σχέση με τις αποσβέσεις του συγκεκριμένου παγίου. 
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(β) Λειτουργικών εξόδων 

Επιδοτήσεις οι οποίες σχετίζονται με το κόστος μισθοδοσίας και εκπαίδευσης του προσωπικού αναγνωρίζονται 
ως έσοδο τη χρονική περίοδο εντός της οποίας πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την αίτησή τους και η 
είσπραξη αυτών θεωρείται βέβαια.  

 

2.8 Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια 
της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των δαπανών ολοκλήρωσης του αποθέματος και των τυχόν 
εξόδων  πώλησης. 

 
Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των τελικών και ημιτελών 
προϊόντων περιλαμβάνει την αξία των πρώτων υλών, άμεσα επιρριπτέες δαπάνες προσωπικού και γενικά 
βιομηχανικά έξοδα. 

2.9 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες γενικά έχουν πίστωση 30-90 ημερών καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη 
αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, 
αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική 
ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς 
όρους. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εισπρακτέα από τους πελάτες. 

Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας, η οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία 
τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης 
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

2.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και τις τραπεζικές 
υπεραναλήψεις.  

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, 
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

2.12 Δανεισμός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά μεταξύ 
του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωμα να 
αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στο τραπεζικό βραχυπρόθεσμο δανεισμό, στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις του ισολογισμού και στην κατάσταση ταμειακών ροών. 

2.13 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί 
απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια Κεφάλαια». 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο 
την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η 
κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών 
που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 
ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο 
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί 
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό. 

 

2.14 Παροχές στο προσωπικό 
(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

Η εταιρεία έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η εταιρεία 
πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική 
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταμείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να 
πληρώσει σε όλους τους εργαζομένους τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις 
προηγούμενες χρονικές περιόδους. 

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών η εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία του 
δημοσίου σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφ όσον έχει πληρώσει τις εισφορές της . 
Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν δαπάνες προσωπικού όταν οφείλονται. Εισφορές που προπληρώνονται 
αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων 
ή συμψηφισμός με νέες οφειλές. 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο 
ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως 
εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των 



ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (20) από (36) 

αποδοχών. Η Εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών που να είναι 
χρηματοδοτούμενο. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των ενεργητικών στοιχείων του 
προγράμματος μαζί με τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες 
και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Η 
παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών 
χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 

Τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά 
δεδομένα και τις υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης και υπερβαίνουν το 10% της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος ή το 10% της υποχρέωσης καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο εργασίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές 
του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή 
το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

 (β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικειοθελώς με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία 
καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων 
σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει 
αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 
12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 

2.15 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και επιμετρούνται 
σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος και χρησιμοποιείται η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου. 

2.16 Προβλέψεις 
Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις γίνονται όταν η 
εταιρεία έχει νομικές συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι 
πιθανόν να χρειασθούν μελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά 
μπορούν να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν πρόστιμα λόγω 
τερματισμού συμβάσεων μισθώσεων και αμοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζομένων. Προβλέψεις δεν 
μπορεί να γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα 
χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενομένων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Ο 
συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία 
του χρήματος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές με την υποχρέωση. 

2.17 Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
Οι περιβαλλοντικές δαπάνες που σχετίζονται με τρέχοντα ή μελλοντικά έξοδα, κεφαλαιοποιούνται ή 
εξοδοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση. Οι δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από 
παρελθούσες δραστηριότητες και που δεν συμβάλλουν στα τρέχοντα ή μελλοντικά έσοδα της εταιρείας, 
εξοδοποιούνται.  
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Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος η οποία συμμορφώνεται με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τους όρους που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές και λειτουργικές άδειες των δραστηριοτήτων 
της. Για τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς όρους και κανονισμούς η Εταιρεία έχει εφαρμόσει σύστημα 
παρακολούθησης των διαφόρων παραμέτρων, σύμφωνο με τις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών. Επίσης 
προσαρμόζει τα επενδυτικά της προγράμματα για δαπάνες που απαιτούνται για γνωστές μελλοντικές 
περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις. Οι παραπάνω δαπάνες προεκτιμούνται από σχετικές περιβαλλοντικές μελέτες. 

Υποχρεώσεις για περιβαλλοντικές δαπάνες επανόρθωσης ή καθαρισμού αναγνωρίζονται όταν οι σχετικές 
περιβαλλοντικές μελέτες ή εργασίες καθαρισμού είναι πιθανές και οι σχετικές δαπάνες μπορούν εύλογα να 
εκτιμηθούν. Γενικά, η δημιουργία των σχετικών προβλέψεων συμπίπτει με τη δέσμευση από μέρους της 
Εταιρείας να προβεί σε υλοποίηση επίσημου σχεδίου δράσης, σε περίπτωση αποβιομηχανοποίησης ή σε 
περίπτωση κλεισίματος ανενεργών εγκαταστάσεων. 

2.18 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους 
Προστιθέμενης Αξίας, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η 
πιθανότητα τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 

(α) Πωλήσεις υπηρεσιών στη χονδρική αγορά 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναφέρονται αποκλειστικά στην παραγωγή για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Το έσοδο αναγνωρίζεται στην οικονομική χρήση κατά την οποία παρέχονται οι 
υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των 
παρεχομένων υπηρεσιών. 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση τη χρόνο και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους. 

2.19 Μισθώσεις 
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 
της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
μακροχρόνιες υποχρεώσεις. Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης της μίσθωσης που αντιστοιχεί σε τόκους 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με τρόπο που να συνεπάγεται σταθερό 
επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης στην κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική 
μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της 
διάρκειας μίσθωσής τους. 

Η Εταιρεία δεν είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά τις χρήσεις 2009 και 2010. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και οφέλη ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
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2.20 Διανομή μερισμάτων 
Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των 
μετόχων. 

2.21 Συγκριτικά στοιχεία 
Ορισμένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας 
χρήσεως όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο. 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Λόγω των δραστηριοτήτων της η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως 
εμπορικούς (περιλαμβανομένων μεταβολών σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο μεταβολών εύλογης αξίας από μεταβολές 
επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη 
χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 

Η εταιρεία λειτουργεί ως παραγωγός BOPP film για λογαριασμό τρίτων και συγκεκριμένα της μητρικής της 
εταιρείας, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν υπόκειται σε κίνδυνο από συναλλαγματική 
ισοτιμία , διακυμάνσεις στις τιμές προϊόντων καθώς επίσης και σε πιστωτικό κίνδυνο. 

 (α) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών ισοδυνάμων και διαθεσίμων την 
ικανότητα χρηματοδότησης καθώς επίσης και την ικανότητα να κλείνει ανοικτές θέσεις με επαρκή πιστωτικά 
όρια µε τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, το τμήμα διαχείρισης 
διαθεσίμων έχει σαν στόχο την ευέλικτη χρηματοδότηση μέσω εγγυημένων πιστωτικών γραμμών. 

(β) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές 
των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό 
επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία 
σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 

3.2 Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας της εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς 
συμμέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 
κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα 
προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει 
περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. 
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Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα διαχείρισης των κεφαλαίων της καθόσον δεν υφίστανται  δανειακές 
υποχρεώσεις. 

3.3 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς χρηματαγορές (π.χ. 
παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής 
τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών 
που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για 
την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ 
ορισμού σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται 
σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη 
επόμενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμούνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως 
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες 

 (α) Φόρος εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του 
φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει 
εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου 
είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την 
πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 

 

(β) Εκτίµηση αποµείωσης της αξίας επενδύσεων, χρηματοοικονομικών στοιχείων και απαιτήσεων. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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5  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Μεταφορικά 

μέσα
Έπιπλα και 
εξαρτήματα

Ακινητοποιή
σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 456 16.184 52.025 228 420 - 69.313
Προσθήκες - 16 379 - 15 - 410
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 456 16.200 52.404 228 435 - 69.723

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 - 9.372 30.222 122 205 - 39.921
Αποσβέσεις - 968 3.042 17 41 - 4.068
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 - 10.340 33.264 139 246 - 43.989

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 456 5.860 19.140 89 189 - 25.734

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 456 16.200 52.404 228 435 - 69.723
Προσθήκες - 11 118 - 9 - 138
Κεφαλαιοποιημένα έργα - - - - - - -
Πωλήσεις/ διαγραφές - - - - - - -
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - - - - - - -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 456 16.211 52.522 228 444 - 69.861

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 - 10.340 33.264 139 246 - 43.989
Αποσβέσεις - 968 3.072 18 41 - 4.099
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 - 11.308 36.336 157 287 - 48.088

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 456 4.903 16.186 71 157 - 21.773  

Η Εταιρεία δεν έχει δεσμεύσει ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση δανειακών της 
υποχρεώσεων. 
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6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

Λογισμικό Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 3 3
Προσθήκες 7 7
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 10 10

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 1 1
Αποσβέσεις 2 2
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 3 3

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 7 7

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 10 10
Προσθήκες 1 1
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 11 11

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 3 3
Αποσβέσεις 2 2
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 5 5

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 6 6  

7 Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Δάνεια και προκαταβολές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 135 135

Σύνολο 135 135

Έτος που έληξε
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8 Αποθέματα 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Αναλώσιμα, ανταλλακτικά και λοιπές α' ύλες 509 473
Προκαταβολές σε προμηθευτές 31 65
 - Μείον:  Πρόβλεψη για ανταλλακτικά και λοιπές α' ύλες (44) (44)

Σύνολο 496 494

Έτος που έληξε

 

9 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Πελάτες 13.571 8.230
 -Μείον: Προβλέψεις απομείωσης - -
Πελάτες 13.571 8.230

Λοιπές απαιτήσεις 347 355
 -Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (45) (45)
Λοιπές απαιτήσεις 302 310

Προκαταβολές - Προπληρωθέντα έξοδα και έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα 1.554 1.066

Σύνολο 15.427 9.606  

Στο υπόλοιπο των προκαταβολών -  προπληρωθέντων εξόδων και  εσόδων χρήσεως εισπρακτέων περιλαμβάνεται 
απαίτηση ποσού ευρώ 1.413 χιλ. (2009: ευρώ 983 χιλ.) από επιδοτήσεις λειτουργικών εξόδων.  

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. 

10 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 922 537
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 34.000 37.000

Σύνολο ρευστών διαθεσίμων 34.922 37.537

Το σταθμισμένο κατά μέσο όρο τρέχον επιτόκιο ήταν:
31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Euro 3,70% 1,28%  
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11 Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 & 31 Δεκεμβρίου 2008 786.500 23.084 23.084

31 Δεκεμβρίου 2009 786.500 23.084 23.084  

12 Αποθεματικά 

Τακτικό 
αποθεματικο

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 1.300 22.402 23.702
Μεταφορά σε αποθεματικά 154 407 561

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009 1.454 22.809 24.263
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό 147 - 147

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 1.601 22.809 24.410  

Τακτικό αποθεματικό 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο, οι εταιρίες υποχρεούνται να μεταφέρουν κατά ελάχιστο το 5% των ετήσιων 
καθαρών κερδών τους σύμφωνα με τα λογιστικά τους βιβλία σε τακτικό αποθεματικό έως ότου το αποθεματικό 
αυτό ισούται στο ένα τρίτο του μετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή ζημιών. 

Αφορολόγητα αποθεματικά 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν: 

(i) Κέρδη που δεν έχουν φορολογηθεί, κάτω από το ισχύον κάθε φορά φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο. 
Σε περίπτωση διανομής τους τα κέρδη θα είναι φορολογητέα με βάση το φορολογικό συντελεστή που 
θα ισχύει κατά το χρόνο της διανομής τους στους μετόχους ή μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο.  

(ii) Μερικώς φορολογηθέντα αποθεματικά τα οποία έχουν φορολογηθεί με φορολογικό συντελεστή ο 
οποίος είναι χαμηλότερος από εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Σε περίπτωση διανομής τους τα κέρδη 
θα είναι φορολογητέα με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανομής 
τους στους μετόχους ή μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο. 



ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (28) από (36) 

13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Προμηθευτές 530 496
Δεδουλευμένα έξοδα 53 127
Κρατικές επιχορηγήσεις 3.489 4.218
Λοιπές προβλέψεις 41 41
Λοιπές υποχρεώσεις 715 653

Σύνολο 4.828 5.535

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.801 3.521
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.027 2.014

Σύνολο 4.828 5.535  

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν μισθοδοσία, λοιπές δαπάνες προσωπικού και διάφορους φόρους και τέλη. 

Τα ποσά που κατηγοριοποιούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως αναφέρεται κατωτέρω, αφορούν σε 
ποσό κρατικών επιχορηγήσεων που αποσβένονται μετά από ένα χρόνο. 

Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν στα μη αποσβεσθέντα ποσά επιδοτήσεων αγοράς πάγιου εξοπλισμού όπως 
περιγράφεται κατωτέρω:  

Η αξία κτήσης των παγίων που επιδοτήθηκαν για την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου της 
ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε. στη Κομοτηνή, ανήλθε στο συνολικό ποσό Ευρώ 34.860,00 (χιλ.) και αφορούν την 1η 
Γραμμή Παραγωγής. 

Η συνολική επιδότηση των παραπάνω παγίων ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 11.739,00 (χιλ.). 

 Η υπαγωγή της επένδυσης για τη κατασκευή της Α΄ γραμμής παραγωγής στη Κομοτηνή, στην επιχορήγηση και 
επιδότηση τόκων που προβλεπόταν από τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου Ν. 1892/90 εγκρίθηκε από το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, Διεύθυνση ΄Εγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, Τμήμα Εγκρίσεων και Στατιστικής 
Παρακολούθησης με την Αριθμ. Πρωτ. 64883/ΝΝ 764/Ν 1892/90/17.12.1997 απόφασή του. 

 



ΝΤΙΑΞΟΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (29) από (36) 

 

14 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

Αναβαλλόμενη φορολογία που αφορά ειδικά ή αφορολόγητα αποθεματικά υπολογίζεται στο βαθμό που η 
εταιρεία εκτιμά ότι είναι πιθανόν να προκύψει και καταχωρείται στα αντίστοιχα κονδύλια. 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Υπόλοιπο αρχής έτους (3.077) (3.413)
Πίστωση αποτελεσμάτων χρήσης 469 336

Υπόλοιπο τέλους χρήσης (2.608) (3.077)

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών  στοιχείων (2.463) (3.241)
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων (125) (100)
Προβλέψεις παροχών  προσωπικού 264 264
Λοιπές μεταβολές (284) 0

Υπόλοιπο τέλους χρήσης (2.608) (3.077)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: (3.401) (4.185)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 793 1.108

Έτος που έληξε
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (30) από (36) 

15 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 1.323 1.324

Σύνολο 1.323 1.324

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Συνταξιοδοτικές παροχές 209 186

Σύνολο 209 186

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 1.323 1.324

Υποχρέωση στον ισολογισμό 1.323 1.324

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 138 124
Κόστος επιτοκίων 71 62
Σύνολο 209 186

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους 209 186

Η μεταβολή της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχει ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Yπόλοιπο έναρξης 1.324 1.138
Σύνολο χρεώσεων  στα αποτελέσματα 209 186
Πληρωθείσες εισφορές (210) 0

Υπόλοιπο τέλους 1.323 1.324

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,50% 5,80%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 4,50%
Μέσος όρος εναπομείνουσας μελλοντικής εργοδοσίας - 20,58%  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (31) από (36) 

16 Παροχές σε εργαζομένους 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Μισθοδοσία 3.456 3.304
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 936 904
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων 114 186
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 304 249

Σύνολο 4.810 4.643

Έτος που έληξε

 

Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν παροχές ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής μορφής, έξοδα μεταφοράς και 
διατροφής. 

17 Έξοδα διάθεσης, διανομής και διοίκησης 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.841 1.756

1.841 1.756

Έτος που έληξε

 

18 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 

Λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Έσοδα από επιδοτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 729 739
Έσοδα από επιδοτήσεις λειτουργικών  εξόδων 662 551
Λοιπά έσοδα 44 0

Σύνολο 1.435 1.290

Έτος που έληξε

 

 

19 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Έσοδα από τόκους 1.199 902
Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (4) (13)
Πρόβλεψη έναντι απαίτησης τόκων - (45)

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 1.195 844

Έτος που έληξε
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (32) από (36) 

20 Φόρος Εισοδήματος 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Φόρος χρήσης 1.311 1.161
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 15) (469) (336)
Εκτακτη εισφορα 384 0
Λοιπα 40 0

Σύνολο 1.266 825

Έτος που έληξε

 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της εταιρίας, ως εξής: 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 3.809 3.690
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές 914 922
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φορολογία (150) (102)
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 78 61
Ζημιές για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενη 
φορολογία - -
Εκτακτη εισφορα 384 -
Μεταβολή φορολογικού συντελεστή - (56)
Λοιπά 40 -
Φόροι 1.266 825

Έτος που έληξε

 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της εταιρίας ήταν 24% για τη χρήση 2010 και 25% για τη χρήση 2009. 

Κατά το 2009 ψηφίστηκε νόμος (N3697/2009) βάσει του οποίου οι φορολογικοί  συντελεστές των Χρήσεων 
2010, 2011, 2012, 2013 και για χρήσεις μετά την 1 Ιανουαρίου  2014 ορίζονται σε 24%, 23%, 22%, 21% και 20% 
αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί   χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας με 31 
Δεκεμβρίου  2010. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (33) από (36) 

21 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Κέρδη προ φόρων 3.809 3.690
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 5,6 4.101 4.070
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (729) (739)
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) /  έξοδα 19 (1.195) (889)
Προβλέψεις (2) 316

5.984 6.448

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 8 (2) (85)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 9 (5.821) (3.627)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων 13 24 94
Πληρωμή φόρων (1.968) (149)

(7.767) (3.767)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.783) 2.681  

22 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποχρεώσεις 

α)    Δεν υπάρχουν σημαντικές νομικές εκκρεμείς υποθέσεις με εξαίρεση αγωγή που έχει υποβληθεί από τους 
εργαζόμενους της επιχείρησης για δουλευμένες αμοιβές μη καταβληθείσες και για την οποία έχει διενεργηθεί 
πρόβλεψη ποσού ευρώ 41 χιλ. (Σημ. 13). 

β)    Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006 έως 2010. Η Διοίκηση  εκτιμά 
ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από μελλοντικούς ελέγχους πέρα από αυτές που 
αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

23 Δεσμεύσεις και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 

       Δεν υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις και συμβατικές υποχρεώσεις  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (34) από (36) 

 

24 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

24.1        Μητρική και τελικός βασικός μέτοχος 

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας και είναι η Μητρική εταιρεία και ο τελικός βασικός μέτοχος της Εταιρείας. 

 

24.2        Συνδεδεμένα μέρη 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής: 

α) Εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 

              -     Ελληνικά  Πετρέλαια Α.Ε 

              -     ΕΚΟ  ΑΒΕΕ 

β) Συνδεδεμένα μέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο με τον Όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου: 

• Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε.  
• ΔΕΠΑ Α.Ε. 
• ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
 

γ) Χρηματοοικονομικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών τους) που τελούν υπό κοινό έλεγχο 
με τον Όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου είναι η Εθνική Τράπεζα.  

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η 
Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (35) από (36) 

24.3 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Πωλήσεις προϊόντων
Εταιρείες ομίλου 0 0

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 0 0

Πωλήσεις υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 15.123 15.010

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
ΔΕΣΦΑ ΑΕ 14 0

15.137 15.010  

24.4 Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009
Αγορές προϊόντων
Εταιρείες ομίλου 0 0

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
ΔΕΠΑ Α.Ε. 624 471
ΔΕΗ Α.Ε. 1.904 1.893

2.528 2.364
Αγορές υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 2 1
EKO ABEE 8 15

10 16

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 0 0
10 16

2.538 2.380  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (36) από (36) 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 13.560 8.216

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
ΔΕΣΦΑ ΑΕ 10 0

13.570 8.216

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (53) (52)
EKO ABEE (2) (2)

(55) (54)
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
ΔΕΠΑ Α.Ε. 0 0
ΔΕΗ ΑΕ (267) (181)

(267) (181)

(322) (235)

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 13.248 7.981  

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2009

Χρεώσεις απο αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 111 145  

 

25 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού με 31 Δεκεμβρίου 2010. 


