
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«N.G.P. TRADE Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

 
Αρ.Μ.Α.Ε. 55049/71/Β/03/08 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

 

της 31
ης
 ∆εκεµβρίου 2008 

(περίοδος: 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2008) 
 

 

Σύµφωνα µε τα  
 

∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«N.G.P. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

δ.τ. “N.G.P. TRADE Α.Ε.” 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2008 – 31/12/2008 

 

Προς 

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουµε την δραστηριότητα της 

εταιρείας, κατά το έτος 2008 και σας υποβάλλουµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη 

διαχειριστική χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008 µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σ’ αυτές και 

παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 

Σηµειώνεται ότι από την χρήση του 2008 η εταιρεία αποφάσισε να δηµοσιεύει τις Οικονοµικές της 

Καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας: 

Στην χρήση που έκλεισε, η οποία ήταν η πέµπτη για την εταιρεία µας ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό 

των €3.714.539,72 από €2.401.313,19 που ήταν το προηγούµενο έτος 2007, ήτοι παρουσίασε αύξηση κατά 

€1.313.226,53 και ποσοστό 54,69 % 

Τα µικτά αποτελέσµατα (κέρδη) της χρήσεως µειώθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 

€20.614,26 και ανήλθαν σε € 260.373,98  ή ποσοστό -7,34% έναντι €280.988,24 της προηγούµενης 

χρήσης . 

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €566.043,70 αυξηµένα κατά €207.924,54 ή ποσοστό 58,06% σε σχέση 

µε την προηγούµενη χρήση. 

Οι ζηµίες χρήσεως ανήλθαν σε €111.866,29  

2. Οικονοµική θέση της εταιρίας 

H οικονοµική κατάσταση της εταιρίας, από την µεταβολή των στοιχείων όπως αυτά αναφέρονται στην 

προηγούµενη παράγραφο, χαρακτηρίζεται αρκετά κρίσιµη και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται 

στην εµφανιζόµενη εικόνα των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της κλεισµένης χρήσης. 

Τα ίδια κεφαλαία ανέρχονται την 31.12.2008 σε € 7.398,41 

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2008 και 2007 έχουν ως εξής: 

 

Αριθµοδείκτες οικονοµικής 
διάρθρωσης 

 

 31/12/2008   31/12/2007  

       

Κυκλοφορούν ενεργητικό  3.195.176,00  86,45%  2.726.700,95 83,43% 

Σύνολο ενεργητικού  3.695.828,01   3.268.180,22  

       

Πάγιο ενεργητικό  4.899,07 0,13%  5.681,93 0,17% 

Σύνολο ενεργητικού  3.695.828,01   3.268.180,22  

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 

ενεργητικό. 
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 31/12/2008   31/12/2007  

       

Ίδια κεφάλαια  7.398,41 0,20%  104.943,09 3,32% 

Σύνολο υποχρεώσεων  3.688.429,60   3.163.237,14  

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

 

Αριθµοδείκτες ρευστότητας 
 

 31/12/2008   31/12/2007  

       

Κυκλοφορούν ενεργητικό  3.195.176,00 86,67%  2.726.700,95 86,22% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  3.686.983,51   3.162.251,74  

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 

µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
 

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και 
αποδοτικότητας 

 

 31/12/2008   31/12/2007  

       
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ 

φόρων 

 

-111.866,29 -2,83%  -225.861,04 -9,39% 

Σύνολο εσόδων  3.957.701,90   2.404.181,51  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα  συνολικά  

της έσοδα 
 

 

   31/12/2008   31/12/2007  

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ 

φόρων 

 

-111.866,29 -1512%  -225.861,04 -215,2% 

Ίδια κεφάλαια  7.398,41   104.943,09  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 
 

 

   31/12/2008   31/12/2007  

Μικτά αποτελέσµατα  260.373,98 7,01%  280.988,24 11,70% 

Κύκλος εργασιών  3.714.539,72   2.401.313,19  

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

εταιρείας. 
 

   31/12/2008   31/12/2007  
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων  

(EBITDA) 

 

 

-61.724,68 -1,66%  -73.479,74 -3,06% 

Κύκλος εργασιών  3.714.539,72   2.401.313,19  

 

 
 

 31/12/2008   31/12/2007  

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων  

(EBITDA) 
 

 

-61.724,68 -0,43  -73.479,74 -0,48 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  144.364,75   151.598,44  
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3. Συµµετοχές και χρεόγραφα 
 

Την 30/12/2008   η εταιρεία µας  αγόρασε έναντι ποσού 395.628,00 ποσοστό 2,64% της νέας εταιρείας 

NGP HOLDING A.E. 

4. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα 

∆εν υπάρχει 

5. Προβλεπόµενη πορεία της Εταιρίας, Κίνδυνοι 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 Το 2008 ήταν µία ακόµα µία ζηµιογόνα χρονιά  για την εταιρεία µας, όπως διαφαίνεται και από τα 

προαναφερθέντα , γεγονός που οφείλεται στην σηµαντική πτώση του µικτού κέρδους αφού κατά την 

χρονιά που πέρασε σταµάτησε η εµπορική συνεργασία µε τον ιταλικό οίκο  INFIA SRL µε τον οποίο 

συµφωνήθηκε να του επιστραφεί σχεδόν όλο το απόθεµα που είχαµε ακόµα στις αποθήκες µας γεγονός 

που επηρέασε αρνητικά το µικτό κέρδος.   

Είµαστε όµως σε ετοιµότητα ώστε να προβούµε σε όλες  τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις ώστε  να 

µπορέσει η εταιρεία µας να ξαναγίνει µία ανερχόµενη εταιρεία  στον κλάδο που δραστηριοποιείται . 

  

6. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 

παρούσας έκθεσης. 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού µέχρι σήµερα, τα οποία να ενδιαφέρουν τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. 

Μετά από τα παραπάνω κκ. Μέτοχοι σας καλούµε: 

1. Να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2008. 

2. Να απαλλάξετε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα 

πεπραγµένα της χρήσης 2008 σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό. 

 

 

 

 

 

Ιεράπετρα, 30 Απριλίου 2009 

 
Ο Πρόεδρος 

& ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος  

 

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της 

«N.G.P. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «N.G.P. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31
ης
 ∆εκεµβρίου 2008, και τις 

καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη 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. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή 

κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 

σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά 

την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε 

σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 

που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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 

γνώµης µας. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31
 
∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 

ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 

τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

           Αθήνα, 5 /6/2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  Κωνσταντίνος Μαρκ. Λώλος        

       Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821         
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Ποσά σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σηµ. 2008 2007

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 6 4.899,07 5.681,93

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 3 395.628,00 449.994,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 16 99.124,94 84.803,34

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 1.000,00 1.000,00

500.652,01 541.479,27

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 8, 22 756.251,51 1.416.011,09

Πελάτες 9 1.251.440,79 1.052.303,71

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 10 424.645,50 220.786,62

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 762.838,20 37.599,53

3.195.176,00 2.726.700,95

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.695.828,01 3.268.180,22

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 12 600.000,00 600.000,00

Λοιπά Αποθεµατικά 13 -1.970,54 -1.970,54

Αποτελέσµατα εις νέον -590.631,05 -493.086,37

Σύνολο καθαρής θέσης 7.398,41 104.943,09

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 15 1.446,31 985,40

1.446,31 985,40

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 17 1.609.171,93 1.945.149,20

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14 1.691.424,13 1.184.650,11

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 18 386.387,23 32.452,43

3.686.983,29 3.162.251,74

Σύνολο υποχρεώσεων 3.688.429,60 3.163.237,14

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 3.695.828,01 3.268.180,23

31η ∆εκεµβρίου,
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Ποσά σε ευρώ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Σηµ. 2008 2007

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 3.714.539,72 2.401.313,19

Κόστος Πωλήσεων 22 -3.454.165,74 -2.120.324,95

Μικτά Αποτελέσµατα 260.373,98 280.988,24

Άλλα έσοδα 21 243.162,18 2.868,32

Έξοδα διαθέσεως 22 -369.115,32 -165.231,40

Έξοδα διοικήσεως 22 -196.928,38 -192.887,76

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων και τόκων -62.507,54 -74.262,60

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος (Καθαρό) 24 -144.364,75 -151.598,44

Κέρδη / (ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 3 95.006,00 0,00

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -111.866,29 -225.861,04

Φόρος εισοδήµατος 16 14.321,60 56.465,26

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) περιόδου

µετά από φόρους -97.544,69 -169.395,78

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(EBTDA) -61.724,68 -73.479,74

Κέρδη / (ζηµιές) κατά µετοχή

-          Βασικά σε ΕΥΡΩ -0,8129 -2,2402

1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου
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Ποσά σε ευρώ

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Σηµ.

Υπόλοιπο έναρξης, 1.1.2007 100.000,00 2.371,75 -323.690,59 -221.318,84

Καθαρό κέρδος περιόδου -169.395,78 -169.395,78

Καθαρό κέρδος περιόδου που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0,00 0,00 -169.395,78 -169.395,78

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 12 500.000,00 -4.342,29 495.657,71

Υπόλοιπο λήξεως 31.12.2007 600.000,00 -1.970,54 -493.086,37 104.943,09

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2008 600.000,00 -1.970,54 -493.086,37 104.943,09

Καθαρό κέρδος περιόδου -97.544,69 -97.544,69

Καθαρό κέρδος περιόδου που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0,00 0,00 -97.544,69 -97.544,69

Υπόλοιπο λήξεως 31.12.2008 600.000,00 -1.970,54 -590.631,05 7.398,41

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Άλλα 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης
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Ποσά σε ευρώ

Κατάσταση Ταµιακών Ροών 2008 2007

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων -111.866,29 -225.861,04

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 782,86 782,86

Προβλέψεις 460,91 499,51

Συναλλαγµατικές διαφορές

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)

επενδυτικής δραστηριότητας -95.006,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 144.364,75 151.598,44

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 659.759,58 -964.916,86

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -402.995,95 -207.501,40

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 17.957,54 -143.402,38

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -144.917,89 -152.078,53

Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 68.539,51 -1.540.879,40

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπών επενδύσεων 149.372,00 0,00

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 553,14 480,09

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 149.925,14 480,09

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 494.210,28

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,00 0,00 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (και χρηµατοδοτικές µισθώσεις) 506.774,02 731.614,93

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 506.774,02 1.225.825,21

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και

ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 725.238,67 -314.574,10

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 37.599,53 352.173,63

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 762.838,20 37.599,53

1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου

 
 

 

 

 

 

 

ΟΟιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  σσηηµµεειιώώσσεειιςς  ((σσεελλ..1111  έέωωςς  4400))  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  µµέέρροοςς  ττωωνν  εεττήήσσιιωωνν  

ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  3311ηηςς  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22000088..  
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία 
 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 (ΦΕΚ 9348/04.09.2003) στην Ελλάδα και έχει ως έδρα τον ∆ήµο 

Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης .  

 

Η εταιρεία έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55049/71/Β/03/008 και λειτουργεί 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920. 

 

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ηµεροµηνία της καταχώρησης στο οικείο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας 

και την έγκριση του καταστατικού της. 

 
Η εταιρία, σύµφωνα µε το καταστατικό της, δραστηριοποιείται δηµιουργία δικτύου εµπορικών 

συναλλαγών , η ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων καθώς και η εµπορία (εισαγωγές – εξαγωγές) προϊόντων 

κάθε είδους . 

 

 

Η αρχική επωνυµία της εταιρείας ήταν INFIA HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. INFIA HELLAS AE . 

Με την από 19/05/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η εταιρεία άλλαξε την 

επωνυµία της σε NGP ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. NGP 

TRADE AE  (ΦΕΚ 7656/17.07.2008) 

 

 

 

Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008 και µέχρι 

σήµερα, έχει ως εξής: 

 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στο ∆.Σ. 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιπρόεδρος 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος 

ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ – ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μέλος 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος 

 

 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31
ης
 ∆εκεµβρίου 2008, έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της εταιρείας την 30
η
 Απριλίου 2009. 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων  

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ως σύνολο, περιλαµβανοµένων και των διερµηνειών που έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆.Π.Χ.Π.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31.12.2008. 
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Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη 

Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης», ως οι πρώτες ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες δηµοσιεύονται µε βάση τα ∆ΠΧΑ. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, έχουν δηµοσιευθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µέχρι 

και την 31.12.2007. Συνεπώς, τα συγκριτικά στοιχεία του 2007 (µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1
η
 

Ιανουαρίου 2007) επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις υιοθετηθείσες για τα ∆.Π.Χ.Α. λογιστικές αρχές 

και λογιστικές εκτιµήσεις. (Αναλυτικές πληροφορίες για τη Μετάβαση στα ∆.Π.Χ.Α. παρατίθενται στην 

Ενότητα IV των Οικονοµικών Καταστάσεων). 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους, (τα οποία 

περιγράφονται περαιτέρω στις Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων). 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των ετησίων 

οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί 

σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Σηµαντικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται σε στην υπάρχουσα εµπειρία, ιστορικά δεδοµένα 

και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη µελλοντικών γεγονότων - οι οποίες κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα – και επανεξετάζονται σε διαρκή βάση. 

Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιµήσεις σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. 

Οι περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στα ποσά του ενεργητικού και παθητικού 

σε επόµενες χρήσεις παρατίθενται ακολούθως: 

- Αποµείωση αξίας επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και απαιτήσεων 

- Φόρος εισοδήµατος: Κατά τη συνήθη λειτουργία των επιχειρήσεων, λαµβάνουν χώρα πολλές 

συναλλαγές και υπολογισµοί για τις οποίες ο ακριβής φόρος είναι αβέβαιος και κρίνεται τελικά 

κατά το χρόνο διενέργειας του φορολογικού ελέγχου. Τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά τους 

φορολογικούς ελέγχους είναι ενδεχοµένως διαφορετικοί από τα ποσά που έχουν αρχικά 

καταχωρηθεί και στις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές επηρεάζουν το κονδύλι του φόρου 

εισοδήµατος και του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος. 

 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί 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: 

 

1.  Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2008 

 

– ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» και 

∆ΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση 

χρηµατοπιστωτικών µέσων 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1004/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Οκτωβρίου 2008 L275- 

16.10.2008) Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2008. 
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Η τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (µε εξαίρεση όσα ταξινοµήθηκαν από την επιχείρηση στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους καταχώριση) σε διαφορετική κατηγορία 

από την «εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, 

επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να µεταφέρει από την κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς 

πώληση» στην κατηγορία «∆άνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που θα 

µπορούσε να πληροί τον ορισµό «∆άνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε ταξινοµηθεί ως διαθέσιµο προς 

πώληση), εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν 

λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση 

στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

– Ε∆∆ΠΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 611/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2007, L 141-2.6.2007) 

Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου 2007. 

Η διερµηνεία αποσαφηνίζει το λογιστικό χειρισµό στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής 

εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισµένες συναλλαγές 

πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε 

διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν έχει καµία επίδραση  στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

– Ε∆∆ΠΧΠ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 

Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1263/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338-

17.12.2008) Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2008. 

Η διερµηνεία αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα µακροχρόνια 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία αποσαφηνίζει: α) Πότε 

οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο 

πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, β) Πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου 

σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή 

µειώσεων µελλοντικών εισφορών και γ) Πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου 

κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για 

τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει καµία επίδραση  στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

2. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

– ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης ∆εκεµβρίου 2008, L339- 

18.12.2008) Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009. 

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: α) Η κατάσταση µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, β) Η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης 

συνολικού εισοδήµατος που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων, τα οποία καταχωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα», και γ) Επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές 

καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών αρχών και µεθόδων πρέπει να παρουσιάζονται 

από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Κανονισµός συνοδεύεται από ένα προσάρτηµα 

ανάλογων τροποποιήσεων περιορισµένης έκτασης σε αρκετά ∆ΛΠ, ∆ΠΧΠ, Ε∆∆ΠΧΠ και ΜΕ∆ που 

ισχύουν και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει τις 
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παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων για το έτος 2009. 

– ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού» (αναθεωρηµένο το 2007)  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 

17.12.2008) Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009. 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την 

προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του κόστους 

δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό 

χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Επίσης έγιναν 

ορισµένες τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 1, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 11, ∆ΛΠ 16,  ∆ΛΠ 38 και Ε∆∆ΠΧΠ 1 που 

ισχύουν από την ή µετά την 1.1.2009. Η Εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 

και θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 µετά την 1 Ιανουαρίου 2009, αν συντρέξει στο µέλλον τέτοια περίπτωση.  

– ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 

(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοπιστωτικά Μέσα 

διαθέσιµα από τον κάτοχο 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2009, L 17- 22.1.2009). 

Εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο και 

υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν 

πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων 

πληροφοριών αναφορικά µε τα µέσα αυτά που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Επίσης έγιναν µερικές 

τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 7, ∆ΛΠ 39 και Ε∆∆ΠΧΠ 2 που ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν την ή 

µετά την 1.1.2009. Επειδή η Εταιρεία δεν κατέχει τέτοια µέσα, οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση 

στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.  

– ∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) 

«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009). 

Εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 

∆ΠΧΠ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε βάση 

τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την αποτίµηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε 

θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε συγγενείς 

επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους από το ∆ΛΠ 27 και το 

αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ιδιαίτερες οικονοµικές 

καταστάσεις του επενδυτή. Επίσης έγιναν περιορισµένες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 21 και ∆ΛΠ 

36 που εφαρµόζονται και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009. Επειδή η Εταιρεία 

έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΠ, η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση  στις οικονοµικές καταστάσεις 

της χρήσεως 2009. 

 

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

Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 

17.12.2008). Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του 

όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους 

απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε 
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από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η Εταιρία δεν αναµένει 

ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

– ∆ΠΧΠ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεµβρίου 2007, L304- 

22.11.2007). Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2009. 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και 

παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς 

αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από 

την 1 Ιανουαρίου 2009. 

– Ε∆∆ΠΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 

17.12.2008). Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2008. 

Η διερµηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισµό που πρέπει να υιοθετήσουν οι εταιρείες που χορηγούν κάποιας 

µορφής επιβράβευση πιστότητας, όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά µίλια», σε πελάτες που αγοράζουν 

αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

 

– Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009) 

 

Μέρος Ι 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΠ ως 

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε 

τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2009. 

• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 

39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων 

στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την 

τροποποίηση αυτή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση 
στο ∆ΛΠ 7  «Κατάσταση ταµειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες 

περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo 

προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του 

στοιχείου στα αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η 

επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, 

εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες. Επειδή στις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρεία δεν περιλαµβάνεται η 
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εκµίσθωση και µεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού, η τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση 

στις δραστηριότητες αυτές. 

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

α) Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι                    

δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, ενώ µια 

τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό 

κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων  καθορισµένων 

παροχών. β) Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για 

να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από 

την αποτίµηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών. γ) Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 

µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή 

µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων. δ) Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις να 

γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. Η 

Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1
η
 Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν αναµένεται να 

έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 
κρατικής υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της 

αγοράς να αποτιµάται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά 

µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη 

λογιστική  αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει λάβει δάνεια από το Κράτος, η 

τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση. 

• ∆ΛΠ 23, Κόστος ∆ανεισµού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) (Τροποποίηση)  

Με την τροποποίηση: 

(α) ∆ιευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται µε τη µέθοδο του αποτελεσµατικού 

επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο ∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση, (β) 

Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισµού να περιλαµβάνει απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο 

λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων, και την  απόσβεση παρεπόµενου κόστους που συνδέεται µε 

το διακανονισµό δανείων. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία 

αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και 

Αποτίµηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» θα 

συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται ως µοναδικό 

στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται σε 

συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών 

αποµείωσης καταχωρίζονται ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το 

ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 
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• ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7  
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 

λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» 

επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι 

όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 
Οικονοµίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι κάποια περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιµούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Η τροποποίηση δεν 

έχει επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 
στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» επιπρόσθετα των 

απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 

«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι 

απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες». Η τροποποίηση δεν έχει 

καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της 

πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις 

ισοδύναµες προς εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσεως. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτήν 

την τροποποίηση και θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση, όπου εφαρµόζεται, για τους ελέγχους 

αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

• ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει 

πραγµατοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η 

τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν η Εταιρεία και ο Όµιλος αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά 

ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωµή πρέπει να καταχωριστεί στα έξοδα. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την 

τροποποίηση από την 1
η
 Ιανουαρίου 2009. 

• ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» 

ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από 

αυτόν της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» 

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

α) Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των 

αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληροί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης 

ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης. β) Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης  στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση έχει 

τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που 
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αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε 

τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών, 

συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. γ) Η ισχύουσα 

οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα µέσο αντιστάθµισης 

πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα  και αναφέρει έναν 

τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για να εφαρµοστεί η λογιστική 

αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται 

συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το 

∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 «Τοµείς δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για 

τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας. δ) Όταν αποτιµάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού 

τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 

πρέπει να χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της 

διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1
η
 Ιανουαρίου 2009 εντούτοις δεν 

αναµένεται ότι θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως 

επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως, όπου εφαρµόζεται η 

µέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά αποτιµούνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η 

εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε αξιοπιστία, το 

ακίνητο αποτιµάται στο κόστος µέχρι την ενωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της 

κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να αποτιµηθεί µε 

αξιοπιστία. Επειδή η Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα υπό κατασκευή, η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις 

δραστηριότητές της. 

• ∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισµοί 

εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να 

λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Επειδή η 

Εταιρεία δεν έχει αναλάβει καµία γεωργική δραστηριότητα, η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις 

δραστηριότητές τους. 

• ∆ΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται 
προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης»)  

Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής 

ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει 

σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική 

εφόσον πληρείται ο ορισµός  για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 

1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε 

∆ΠΧΠ. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Μέρος ΙΙ 

Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στο ΙΙ Μέρος του κανονισµού αναφέρονται σε αλλαγές στην 

ορολογία ή τροποποιήσεις εκδοτικής φύσης. και δεν οδηγούν σε λογιστικές µεταβολές για λόγους 

παρουσίασης, αναγνώρισης και κατά συνέπεια οι εφαρµοστέες τροποποιήσεις δεν θα έχουν επιδράσεις 

στις οικονοµικές καταστάσεις Εταιρείας. 
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Τα πρότυπα στα οποία έγιναν οι παραπάνω τροποποιήσεις είναι τα εξής: 

- ∆ΛΠ 8, Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη 

- ∆ΛΠ 10, Γεγονότα Μετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

- ∆ΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Υποστήριξης (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 41, Γεωργία) 

- ∆.Λ.Π 29 Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 

- ∆ΛΠ 34, Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά 

- ∆ΛΠ 40, Επενδύσεις σε Ακίνητα 

- ∆ΛΠ 41, Γεωργία (και επακόλουθες τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 5 Μη Κυκλοφορούντα 

Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες, ∆.Λ.Π. 2 

Αποθέµατα, ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων). 

 

 

3. Ενοποίηση 

Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και 

λειτουργικές αποφάσεις µιας οικονοµικής µονάδας µε σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις 

δραστηριότητες της. 

 

Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες εταιρείες στον Ισολογισµό της 31/12/2007 αφορούν στην εταιρεία: 

Επωνυµία Θυγατρικής ∆ραστηριότητα Έδρα 
Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Αξία συµµετοχής 
στα βιβλία 

NGP PLASTIC Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 12,50% € 449.994,00 

 

Την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2008, η εταιρεία πώλησε τις µετοχές της συνδεδεµένης εταιρείας NGP PLASTIC 

Α.Β.Ε.Ε. που κατείχε, έναντι 545.000,00 ευρώ, στην εταιρεία NGP HOLDING A.E. Από την πώληση 

αυτή προέκυψε κέρδος 95.006,00 ευρώ, το οποίο περιλήφθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσεως 2008. 

Τυπικώς, η µεταβίβαση των µετοχών στην αγοράστρια εταιρεία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς δεν έχει 

αποδοθεί ο φόρος της µεταβίβασης, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την µεταβίβαση µη 

εισηγµένων στο Χ.Α.Α. µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών. 

Από τη ηµεροµηνία της συµφωνίας µεταβίβασης των µετοχών της NGP PLASTIC Α.Β.Ε.Ε. στην 

αγοράστρια εταιρεία NGP HOLDING Α.Ε. (31/12/2008) η ουσία των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 

των µεταβιβαζοµένων µετοχών, έχει περιέλθει στον αγοραστή. 

 

 

Την 30
η
 ∆εκεµβρίου 2008, η εταιρεία αγόρασε έναντι ποσού 395.628,00 ποσοστό 2,64% της εταιρείας 

NGP HOLDING A.E. Έτσι, οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες εταιρείες στον Ισολογισµό της 31/12/2008 

αφορούν στην εταιρεία: 

Επωνυµία Θυγατρικής ∆ραστηριότητα Έδρα 
Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Αξία συµµετοχής 
στα βιβλία 

NGP HOLDING A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2,64% € 395.628,00 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: 

Οι εσωτερικές αναδιαρθρώσεις ενός οµίλου εµπίπτουν ευρύτερα στην περίπτωση των «επιχειρηµατικών 

συνενώσεων» και αντιµετωπίζονται ως «επιχειρηµατικές συνενώσεις επιχειρήσεων κάτω από κοινό 

έλεγχο» (business combinations of entities under common control). Το θέµα αυτό δεν καλύπτεται 
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ούτε από το ∆.Π.Χ.Α. 3 ούτε από το ∆.Λ.Π. 27 και προβλέπεται να αποτελέσει µέρος της ∆εύτερης 

Φάσης προσέγγισής του από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Συνεπώς, η λογιστικοποίηση των «επιχειρηµατικών συνενώσεων επιχειρήσεων κάτω από κοινό 

έλεγχο» γίνεται σήµερα σύµφωνα µε την επικρατούσα «καλύτερη διεθνή πρακτική» (best 

international practice), βασική αρχή της οποίας είναι ότι οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν 

επηρεάζονται από τις εσωτερικές αναδιαρθρώσεις ενός οµίλου. 

 

Εσωτερική αναδιάρθρωση Οµίλου NGP: 

• Την 28/7/2008 µερίδα των µετόχων της µητρικής εταιρείας NGP PACK Α.Ε. οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν το 75% των µετοχών της, εισέφεραν τις µετοχές που κατείχαν για τη σύσταση νέας 

εταιρείας µε την επωνυµία NGP HOLDING Α.Ε. µε έδρα τη Θέση Γαλότα, Ισθµού Κορίνθου 

(Ελλάδα). 

• Την 31/12/2008 η µητρική εταιρεία NGP PACK Α.Ε. µεταβίβασε (πώλησε) τις µετοχές της 

έτερης θυγατρικής εταιρείας NGP PLASTIC Α.Β.Ε.Ε. που κατείχε (ποσοστό 65% του µετοχικού 

κεφαλαίου) στη νέα εταιρεία NGP HOLDING Α.Ε. Τυπικώς, η µεταβίβαση των µετοχών στην 

αγοράστρια εταιρεία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς δεν έχει αποδοθεί ο φόρος της µεταβίβασης, 

γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την µεταβίβαση µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α. µετοχών ηµεδαπών 

ανωνύµων εταιρειών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η νέα εταιρεία NGP HOLDING A.E. υπεισέρχεται - από την 31
η
 ∆εκεµβρίου 

2008 και εφεξής - στη θέση της NGP PACK A.E. ως η Νέα Μητρική Εταιρεία του Οµίλου N.G.P. 

 

Η Νέα Μητρική Εταιρεία του Οµίλου, NGP HOLDING A.E., θα παρουσιάζει εφεξής τις Ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου N.G.P. µαζί µε τις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις, κατά το 

χρόνο που προβλέπεται από το Καταστατικό της η παρουσίαση της πρώτης εταιρικής της χρήσης (ήτοι 

την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2009). 

Την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2008, οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου παρουσιάστηκαν από τη Μητρική 

Εταιρεία του Οµίλου  (µέχρι και την 30/12/2008) NGP PACK Α.Ε. Η εσωτερική αναδιάρθρωση του 

Οµίλου N.G.P. – όπως περιγράφηκε ανωτέρω – θα εφαρµοστεί στις πρώτες Ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις που θα παρουσιάσει η NGP HOLDING A.E. την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2009. 

Συνεπώς, οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ενσωµατώθηκαν την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2008 

στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου N.G.P. οι οποίες συντάσσονται από την 

µητρική εταιρεία NGP PACK Α.Ε. (µε έδρα την Ελλάδα), µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης και 

ποσοστό ενοποίησης 80%. 

 

4. Οι βασικές λογιστικές αρχές 

 

4.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά (στοιχεία πλην των ακινήτων), ήτοι έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η ωφέλιµη ζωή 

των ενσωµάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 

Κατηγορία παγίων Ωφέλιµη διάρκεια σε έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός γραφείων Από 5 έως 10 έτη 



N.G.P. TRADE Α.Ε.                                                                          Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 21 

 

Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις 

άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται 

σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι 

επισκευές και συντηρήσεις, καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

4.2. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. 

Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο FIFO, η οποία ακολουθείται παγίως. Το κόστος των 

ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των άµεσων υλικών, το 

άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο 

κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης, µέσα στα πλαίσια της συνήθους 

εµπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, µείον το υπολογιζόµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να 

πραγµατοποιηθεί η πώληση, εφόσον αυτό είναι διακεκριµένο και σηµαντικής αξίας. 

 

4.3. Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις της εταιρείας 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 (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική 

απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλουµένων 

µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

4.4 Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται µε τις άµεσα 

επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες. 

Σε περίπτωση που για κάποιους συµµετοχικούς τίτλους δεν υπάρχει αξιόπιστη αποτίµηση της εύλογης 

αξίας τους, τότε αυτοί αποτιµώνται στο κόστος, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι αποµειωµένα. 

4.5. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες - µέχρι 3 µήνες - επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 

 

4.6. ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου. 
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4.7. Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Εισπράξεις και πληρωµές που προκύπτουν 

από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, µε βάση ένα σταθερό ρυθµό κατά την 

διάρκεια της µίσθωσης. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

 

4.8. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευµένες.  

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα µε τον χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται 

µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφληµένο στην παρούσα αξία του, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο 

χρόνο καταβολής του.  

(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης  

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 

ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται να τερµατίσει, 

είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων. 

 

4.9. Λοιπές Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως 

αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για 

διακανονισµό αυτής της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

4.10. Τρέχων και Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας και βασίζεται 

στα αποτελέσµατα της εταιρείας όπως αυτά αναµορφώνονται στη φορολογική της δήλωση, 

εφαρµόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

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. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιµάται 

ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

4.11. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε διαφορετικό γεωγραφικό τοµέα διέπονται από 

κινδύνους και αποδόσεις που χαρακτηρίζουν το οικονοµικό περιβάλλον του συγκεκριµένου τοµέα και 

διαφέρουν από τους κινδύνους και τις αποδόσεις που ισχύουν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. 
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Το ίδιο ισχύει και για τους τοµείς ανά επιχειρηµατική δραστηριότητα της οντότητας οι οποίοι 

προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και διαφορετικές 

αποδόσεις απ’ ότι ισχύει σε άλλες δραστηριότητες. 

 

4.12. Αναγνώριση εσόδων  

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την αξία πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, απαλλαγµένη από το Φ.Π.Α., τις 

επιστροφές και τις εκπτώσεις. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται  όταν οι κίνδυνοι και οι 

ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζονται στον αγοραστή. Τα έσοδα από 

παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα σύµφωνα µε τις σχετικές συµφωνίες και την 

πραγµατική παροχή της υπηρεσίας. Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται σε καθορισµένα χρονικά 

διαστήµατα, αφού ληφθούν υπόψη το οφειλόµενο κεφάλαιο και το πραγµατικό επιτόκιο µέχρι τη λήξη 

της περιόδου, εφόσον υπάρχει η βεβαιότητα ότι τα έσοδα αυτά θα εισπραχθούν. Τα έσοδα από µερίσµατα 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµα είσπραξής τους έχει κατοχυρωθεί. 

 

4.13. Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του 

οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών που 

υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των 

νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την 

ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, 

εκτός από την περίπτωση κατά την οποία χαρακτηρίζονται ως αντιστάθµιση επενδυτικών κινδύνων, 

οπότε καταχωρούνται απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση. 

 

4.14. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

4.15. Κέρδη ανά µετοχή 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους µε το µέσο 

σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης. 
 

 

5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Ο Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 

(συναλλαγµατικός κίνδυνος, διακυµάνσεις των επιτοκίων, τιµές της αγοράς), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο 

κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισµό της 

αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσµατα που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. 
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Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την ∆ιοίκηση της εταιρείας µε τις ακόλουθες 

ενέργειες: • Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της 

εταιρείας, • Σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

για την µείωση των κινδύνων και • Εκτέλεση/εφαρµογή, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, σύµφωνα 

µε έγκριση από τη διοίκηση, 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές και τραπεζικές υποχρεώσεις. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµιακές 

ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας 

µεταβολών στις τιµές της αγοράς. Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται κυρίως στις 

διακυµάνσεις των επιτοκίων δανεισµού, καθώς η εταιρεία δεν διενεργεί εµπορικές συναλλαγές σε ξένο 

νόµισµα, συνεπώς δεν είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους από διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται µε επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της 

αγοράς µπορούν να διακυµανθούν είτε ανοδικά είτε καθοδικά. Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές 

ροές της εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστούν από τέτοιες διακυµάνσεις επιτοκίων.  

Η έκθεση σε κίνδυνο από διακυµάνσεις επιτοκίων για τις υποχρεώσεις, παρακολουθείται σε 

προϋπολογιστική βάση. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των χρηµατοδοτήσεων λαµβάνονται ξεχωριστά για 

κάθε περίπτωση και επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες. 

 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας των κερδών µετά φόρων και των ιδίων κεφαλαίων σε 

µεταβολές των επιτοκίων κατά 1%: 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2008 

Μεταβολές στα κέρδη προ φόρων και στα ίδια κεφάλαια σε µεταβολή επιτοκίων (κατά +/- 1%) 

Μεταβολή επιτοκίων Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 

1% - 16.914,24 - 12.685,68 

-1% 16.914,24 12.685,68 

 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2007 

Μεταβολές στα κέρδη προ φόρων και στα ίδια κεφάλαια σε µεταβολή επιτοκίων (κατά +/- 1%) 

Μεταβολή επιτοκίων Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 

1% -11.846,50 -8.884,88 

-1% 11.846,50 8.884,88 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται σε χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε απαιτήσεις πελατών, σε λοιπές µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες χρηµατικές απαιτήσεις, σε λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα και στα ταµιακά διαθέσιµα 

σε τράπεζες. 
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Η µέγιστη έκθεση των κονδυλίων του Ισολογισµού σε πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται 

υπόψη τυχόν εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί από την Εταιρεία, αναλύεται στο ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά σε ευρώ 2008 2007

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.000,00 1.000,00

Απαιτήσεις από πελάτες 1.638.018,42 1.438.881,34

Προκαταβολές & λοιπές απαιτήσεις 41.727,67 28.289,54

Ταµιακά διαθέσιµα στις Τράπεζες 242.786,30 15.609,51

1.923.532,39 1.483.780,39

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης αξίας -386.577,63 -386.577,63

Σύνολο 1.536.954,76 1.097.202,76

31η ∆εκεµβρίου, 

 

Ακολούθως αναλύονται οι απαιτήσεις από πελάτες: 

Ποσά σε ευρώ

2008 2007
Απαιτήσεις 

από πελάτες

Απαιτήσεις από 

πελάτες

Χωρίς καθυστέρηση και αποµείωση 1.251.440,79 1.052.303,71

Σε καθυστέρηση χωρίς αποµείωση 0,00 0,00

Αποµειωµένες απαιτήσεις 386.577,63 386.577,63

Σύνολο 1.638.018,42 1.438.881,34

Προβλέψεις αποµείωσης αξίας -386.577,63 -386.577,63

Καθαρό υπόλοιπο 1.251.440,79 1.052.303,71

31
η
 ∆εκεµβρίου

 

Ο λογαριασµός "Πελάτες" δεν είναι τοκοφόρος και διακανονίζεται κατά µέσο όρο σε 180 ηµέρες 

περίπου. 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις κατά πελατών µεγαλύτερο από αυτόν 

που αναλογεί στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.  

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων 

(ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη ∆ιοίκηση. 

Επίσης, στις περιπτώσεις για τις οποίες εκτιµάται ως απαραίτητο, υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη µε 

εγγύηση της παρασχεθείσας πίστωσης µέσω συµβάσεων εκχώρησης απαιτήσεων σε Πράκτορες 

Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων (συµβάσεις factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής). 

Στο τέλους του έτους, η ∆ιοίκηση εκτίµησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος 

ο οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση. 

 

Τέλος, τα ταµειακά ισοδύναµα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που 

είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο 

κίνδυνο για αλλαγές την αποτίµησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυσκολία µιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσµεύσεων που 

συνδέονται µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 
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Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται 

καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε εβδοµαδιαία βάση.  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας. 

Σηµειώνεται ότι η ακόλουθη ανάλυση της συµβατικής ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων περιλαµβάνει ποσά απροεξόφλητων ταµιακών εκροών, τα οποία µπορεί να διαφέρουν από 

τα σχετικά ποσά του Ισολογισµού, ο οποίος περιλαµβάνει προεξοφληµένα ποσά ταµειακών ροών. 

Συνεπώς, οι υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων περιλαµβάνουν ακαθάριστα ποσά (πριν από 

την αφαίρεση του χρηµατοοικονοµικού κόστους), σύµφωνα µε τα συµβατικά επιτόκια που ισχύουν κατά 

την ηµεροµηνία αναφοράς (ισολογισµού). 
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Ανάλυση συµβατικής ληκτότητας χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2008

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.691.424,13 314.993,11 357.018,36 1.039.785,03 202.243,37 1.914.039,87

Προµηθευτές 1.609.171,93 60.000,00 50.000,00 117.280,31 1.381.891,62 1.609.171,93

Λοιπές υποχρεώσεις 386.387,23 40.759,23 345.628,00 386.387,23

Σύνολο 3.686.983,29 415.752,34 407.018,36 1.157.065,34 1.929.762,99 0,00 0,00 3.909.599,03

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2007

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.184.650,11 310.939,00 299.892,38 87.803,95 629.096,61 1.327.731,94

Προµηθευτές 1.945.149,20 1.983,59 2.094,40 720.453,50 1.220.617,71 1.945.149,20

Λοιπές υποχρεώσεις 32.452,43 32.452,43 32.452,43

Σύνολο 3.162.251,74 345.375,02 301.986,78 808.257,45 1.849.714,32 0,00 0,00 3.305.333,57

Αξία 

Ισολογισµού Έως 1 µήνα 1 - 3 µήνες 3 - 6 µήνες 6 µήνες- 1 έτος 1- 5 έτη > 5 έτη

Σύνολο την 31η 

∆εκεµβρίου, 2008

Αξία 

Ισολογισµού Έως 1 µήνα 1 - 3 µήνες 3 - 6 µήνες 6 µήνες- 1 έτος 1- 5 έτη > 5 έτη

Σύνολο την 31η 

∆εκεµβρίου, 2007
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6. Ενσώµατα Πάγια 

 

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2007

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισµός Σύνολο

Αποσβέσιµη Αξία

Αξία την 1.1.2007 8.254,20 8.254,20

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00
Σύνολο 31.12.2007 (α) 8.254,20 8.254,20

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2007 1.789,42 1.789,42

Προσθήκες περιόδου 782,85 782,85

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2007 (β) 2.572,27 2.572,27

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007 (α)-(β) 5.681,93 5.681,93

Ποσά τρέχουσας χρήσεως 2008

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισµός Σύνολο

Αποσβέσιµη Αξία

Αξία την 1.1.2008 8.254,20 8.254,20

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00
Σύνολο 31.12.2008 (α) 8.254,20 8.254,20

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.1.2008 2.572,27 2.572,27

Προσθήκες περιόδου 782,86 782,86

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00

Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2008 (β) 3.355,13 3.355,13

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 (α)-(β) 4.899,07 4.899,07
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7. Λοιπές απαιτήσεις (µακροπρόθεσµες) 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

∆οσµένες εγγυήσεις 1.000,00 1.000,00

Σύνολο 1.000,00 1.000,00

31η ∆εκεµβρίου,

 

Οι δοσµένες χρηµατικές εγγυήσεις αφορούν ∆ΕΗ, εγγυήσεις µισθώσεων κ.ο.κ. 

 

 

8. Αποθέµατα 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Εµπορεύµατα 756.251,51 1.416.011,09

Σύνολο 756.251,51 1.416.011,09

31η ∆εκεµβρίου,

 

Επί των αποθεµάτων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 

Το κόστος των αποθεµάτων το οποίο βάρυνε το κόστος πωληθέντων της εταιρείας ανήλθε σε 

3.454.165,74 ευρώ και σε 2.120.324,95 ευρώ για τη χρήση 2008 και 2007 αντίστοιχα. 

 

9. Πελάτες 

Ανάλυση: 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Πελάτες 514.122,61 407.347,14

Πελάτες εκχωρηθέντες µε σύµβαση factoring 43.050,98 485,88

Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.074.654,38 1.031.048,32

1.631.827,97 1.438.881,34

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -386.577,63 -386.577,63

1.245.250,34 1.052.303,71

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 6.190,45 0,00

Σύνολο 1.251.440,79 1.052.303,71

31η ∆εκεµβρίου,

 

 

10. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο από προκαταβολές φόρων 356.417,83 165.997,08

Χρεώστες διάφοροι 26.500,00 26.500,00

382.917,83 192.497,08

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 41.727,67 28.289,54

Σύνολο 424.645,50 220.786,62

31η ∆εκεµβρίου,
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11. Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Ταµείο 520.051,90 21.990,02

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 242.786,30 15.609,51

Σύνολο 762.838,20 37.599,53

31η ∆εκεµβρίου,

 

12. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το σύνολο των εκδοθεισών ονοµαστικών κοινών µετοχών είναι 120.000 µε ονοµαστική αξία € 5,00 ανά 

µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου κατά την τρέχουσα και τη συγκρίσιµη περίοδο είχε ως ακολούθως: 

Ποσά σε ευρώ 
Αριθµός 

µετοχών 

Κοινές 

Μετοχές (αριθµός) 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο σε € 

1
η
 Ιανουαρίου 2007 20.000 20.000 100.000,00 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2007 120.000 120.000 600.000,00 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2008 120.000 120.000 600.000,00 

 

Σηµειώνεται ότι µε την από 11/6/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά € 500.000,00 µε την έκδοση 100.000 νέων ονοµαστικών µετοχών αξίας €5,00 εκάστη. 

 

13. Άλλα αποθεµατικά 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Τακτικό αποθεµατικό 2.371,75 2.371,75

Αποθεµατικό από έξοδα έκδοσης µετοχών -4.342,29 -4.342,29

Σύνολο -1.970,54 -1.970,54

31η ∆εκεµβρίου,

 

Σύµφωνα τη εταιρική νοµοθεσία, η εταιρεία σχηµατίζει τακτικό αποθεµατικό επί των ετησίων 

κερδών της, µετά από την αφαίρεση του φόρο εισοδήµατος, το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί 

περαιτέρω. 

 

14. ∆ανεισµός 

 

14.1 Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 

Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις σε ευρώ 1.625.795,78 1.134.356,33

Χρηµατοδοτήσεις έναντι απαιτήσεων εκχωρηµένων µε 

factoring 65.628,35 50.293,78

Σύνολο 1.691.424,13 1.184.650,11

31η ∆εκεµβρίου,
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14.2 Επιτόκιο 

Τα πραγµατικά µέσα σταθµισµένα επιτόκια µε τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα 

ανήλθαν σε 6,68% και σε 6,62% για τις χρήσεις 2008 και 2007 αντίστοιχα. 

 

 

15. Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό, λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό 1.446,31 985,40

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό Αποτελεσµάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 548,76 477,16

Τόκος στην υποχρέωση 45,33 22,35

Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 594,09 499,51

Κόστος περικοπών / διακανονισµών / τερµατισµού εργασίας 0,00 0,00

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας / (κέρδους) -133,18 0,00

Συνολικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 460,91 499,51

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 985,40 485,89

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 548,76 477,16

Κόστος τόκου 45,33 22,35

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη 0,00 0,00

Επιπλέον πληρωµές ή έξοδα / (έσοδα) 0,00 0,00

Αναλογιστική ζηµία / (κέρδος) -133,18 0,00

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 1.446,31 985,40

Ποσά τρέχουσας και προηγούµενης χρήσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης 1.446,31 985,40

Πλεόνασµα / (Έλλειµµα) 0,00 0,00

Εµπειρικές Προσαρµογές στις υποχρεώσεις 0,00 0,00

Αναλογιστικές παραδοχές

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,60% 4,60%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,50% 4,00%

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 985,40 485,89

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη 0,00 0,00

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 460,91 499,51

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.446,31 985,40

Κατάσταση Αναγνωρισµένων (Κερδών) και Ζηµιών 0,00 0,00

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.446,31 985,40

31η ∆εκεµβρίου,
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16. Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 

 

(α) Τρέχων φόρος εισοδήµατος 

Ανάλυση φόρου αποτελεσµάτων σε τρέχοντα και αναβαλλόµενο: 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος -14.321,60 -56.465,26

Φόρος (έσοδο) στα αποτελέσµατα της περιόδου -14.321,60 -56.465,26

31η ∆εκεµβρίου,

 

Η συµφωνία µεταξύ του φόρου που αναλογεί στα αποτελέσµατα προ φόρων – βάσει του τρέχοντος 

φορολογικού συντελεστή– και του φόρου που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου έχει ως 

ακολούθως: 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Ζηµίες προ φόρων -111.866,29 -225.861,04

Αναλογούν φόρος εισοδήµατος,

 βάσει τρέχοντος φορολογικού συντελεστή -27.966,57 -56.465,26

Επιδράσεις στο φόρο εισοδήµατος από:

- Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων σε

  νέους φορολογικούς συντελεστές (Ν.3697/08) 13.644,97 0,00

Σύνολο επιδράσεων στον αναλογούντα φόρο 13.644,97 0,00

Φόρος (έσοδο) στα αποτελέσµατα της περιόδου -14.321,60 -56.465,26

31η ∆εκεµβρίου,

 

 

 

(β) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισµό της συµψηφίζονται, καθώς 

ο φόρος εισοδήµατος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή, στην ίδια φορολογητέα οικονοµική 

µονάδα. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3697/2008, αναπροσαρµόστηκαν 

τα υπόλοιπα των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στους νέους 

φορολογικούς συντελεστές που θα ανακτηθούν (ήτοι 25%, 24%, 23%, 22% , 21% και 20% για τις 

χρήσεις 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2024 και εφεξής, αντίστοιχα). 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίστηκε απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση, αφορά στον 

αναβαλλόµενο φόρων των εξόδων έκδοσης µετοχών που καταχωρηθήκαν απ’ ευθείας στην Καθαρή 

Θέση. 

Η κίνηση των λογαριασµών των καθαρών αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό, µετά από 

συµψηφισµούς, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου έχει ως ακολούθως: 

 

 

 



N.G.P. TRADE Α.Ε.                                                                          Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 33 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Υπόλοιπο έναρξης 84.803,34 26.890,65

Μεταβολή στο φόρο αποτελεσµάτων περιόδου 14.321,60 56.465,26

Φόρος µεταφερόµενος απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση 0,00 1.447,43

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις στη λήξη 99.124,94 84.803,34

31η ∆εκεµβρίου,

 

Η ανάλυση των αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό, έχει ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

- Άυλα περιουσιακά στοιχεία & Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 1.027,76 1.504,31

- Αποµείωση απαιτήσεων 18.929,92 23.662,40

- Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 289,26 246,35

- Φορολογική ζηµία προς συµψηφισµό 79.561,58 59.889,36

Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 99.808,52 85.302,41

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

- Ενσώµατα πάγια -683,58 -499,07

Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων -683,58 -499,07

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις στον Ισολογισµό 99.124,94 84.803,34

31η ∆εκεµβρίου,

 

 

17. Υποχρεώσεις σε Προµηθευτές 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Προµηθευτές 4.252,59 6.094,94

Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 0,00 4.077,99

4.252,59 10.172,93

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 1.604.919,34 1.934.976,27

Σύνολο 1.609.171,93 1.945.149,20

31η ∆εκεµβρίου,

 

18. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 27.924,55 499,38

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 1.587,40 1.546,28

Υποχρεώσεις στο προσωπικό 1.540,00 7.846,51

Πιστωτές διάφοροι 8.483,28 0,00

Μερίσµατα πληρωτέα 1.224,00 4.080,00

40.759,23 13.972,17

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 345.628,00 18.480,26

Σύνολο 386.387,23 32.452,43

31η ∆εκεµβρίου,
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19.  Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν κυρίως σε ενδοοµιλικές πωλήσεις αποθεµάτων και 

πραγµατοποιούνται σε πραγµατικές αξίες και µε τους ισχύοντες κάθε φορά όρους της αγοράς. Τα 

υπόλοιπα µεταξύ των συνδεδεµένων µερών προέρχονται από τις ανωτέρω περιγραφόµενες συναλλαγές. 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, για την τρέχουσα 

και την προηγούµενη χρήση, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη 2008 2007

Συναλλαγές (εισροές / εκροές):

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς:

INFIA SRL 358.501,32 0,00

NGP PACK 0,00 0,00

NGP PLASTIC 5.202,06 0,00

NGP HOLDING 0,00 0,00

363.703,38 0,00

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από:

INFIA SRL -304.331,87 627.898,50

NGP PACK 694.289,03 365.964,01

NGP PLASTIC 2.948.692,93 2.375.357,90

NGP HOLDING 0,00 0,00

3.338.650,09 3.369.220,41

Υπόλοιπα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις):

Απαιτήσεις από:

INFIA SRL 0,00 0,00

NGP PACK 0,00 0,00

NGP PLASTIC 6.190,45 0,00

NGP HOLDING 0,00 0,00

6.190,45 0,00

Υποχρεώσεις σε:

INFIA SRL 13.027,72 720.453,50

NGP PACK 723.962,26 597.863,47

NGP PLASTIC 817.929,36 616.659,30

NGP HOLDING 0,00 0,00

1.554.919,34 1.934.976,27

Συναλλαγές και αµοιβές µελών της ∆ιοίκησης 0,00 0,00

Απαιτήσεις από µέλη της ∆ιοίκησης 41.727,67 28.289,54

Υποχρεώσεις σε µέλη της ∆ιοίκησης 395.628,00 18.480,26

31η ∆εκεµβρίου,
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20.  Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων & υποχρεώσεων της εταιρείας, βρίσκονται στην 

Ελλάδα. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας δεν υπόκειται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή. Τέλος, η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα της εταιρείας είναι ενιαία και αφορά στην εµπορία πλαστικών ειδών 

συσκευασίας αγροτικών προϊόντων.   

 

 

21. Άλλα έσοδα 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Προµήθειες και λοιπά παρεπόµενα έσοδα πωλήσεων 242.900,00 2.774,29

Εισπραττόµενα έξοδα 262,18 94,03

243.162,18 2.868,32

31η ∆εκεµβρίου,

 

 

22. Έξοδα κατ’ είδος 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Κόστος ανάλωσης αποθεµάτων 3.454.165,74 2.120.324,95

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού (*) 31.710,65 31.449,03

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 505.271,52 304.459,57

Ενοίκια 9.600,00 9.600,00

Λοιπές παροχές (τηλεφωνικά, ενοίκια, ρεύµα κ.α.) 938,77 318,15

Φόροι - τέλη 707,27 3.021,81

Έξοδα µεταφορών 950,00 0,00

Έξοδα ταξειδίων 1.629,45 348,39

Έξοδα προβολής, διαφήµισης & προώθησης πωλήσεων 8.975,22 3.163,85

∆ιάφορα έξοδα 5.477,96 4.975,50

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 782,86 782,86

4.020.209,44 2.478.444,11

31η ∆εκεµβρίου,

 

(*) Συµπεριλαµβανόµενου και του κόστους πρόβλεψης λόγω εξόδου από την υπηρεσία (βλ. σχ. Σηµ. 15) 

 

 

23. Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού 

 31
η
 ∆εκεµβρίου, 

Ανάλυση µέσου όρου απασχολούµενου προσωπικού 2008  2007 

Άτοµα 1  1 
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24. Χρηµατοοικονοµικό κόστος 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2008 2007

Τόκοι και συναφή έξοδα -144.917,89 -152.078,53

Τόκοι και συναφή έσοδα 553,14 480,09

-144.364,75 -151.598,44

31η ∆εκεµβρίου,

 

25. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι οποίες να επηρεάζουν ουσιωδώς την 

οικονοµική θέση της εταιρείας.   

 

26. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – Προβλέψεις 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή της (χρήσεις 2004 έως και 2008) 

 

27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού µέχρι σήµερα τα οποία να ενδιαφέρουν τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

VI. 28. Μετάβαση στα ∆.Π.Χ.Α. 

 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που 

παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. και καλύπτονται από το ∆.Π.Χ.Π. 1 

Η µετάβαση στα ∆.Π.Χ.Α. έγινε µε ηµεροµηνία 1/1/2007 (ή ισοδύναµα µε ηµεροµηνία 31/12/2006) για 

τη συγκριτική παρουσίαση των δεδοµένων της προηγούµενης χρήσεως 2007. 

Ακολούθως παραθέτουµε συµφωνίες σχετικά µε την επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση και τη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση από τη µετάβαση στα ∆.Π.Χ.Α.: 
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1. Συµφωνία του Ισολογισµού της 1ης Ιανουαρίου 2007 (ή Ισοδύναµα της 31ης ∆εκεµβρίου 2006) 
µεταξύ Ε.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Α. 

Τα δεδοµένα του Ισολογισµού της 31
ης
 ∆εκεµβρίου 2006 όπως είχαν προγενέστερα δηµοσιευθεί 

σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και του Ισολογισµού Μετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α., έχουν ως 

ακολούθως: 

 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ∆.Π.Χ.Α. Αναµορφώσεις Ανακατατάξεις 2006 ΕΛΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 6.464,78 1.193,26 0,00 5.271,52

Άυλα πάγια 0,00 -1.613,83 0,00 1.613,83

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 449.994,00 0,00 0,00 449.994,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 26.890,65 26.890,65 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολο 484.349,43 26.470,08 0,00 457.879,35

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 451.094,23 0,00 25.893,60 425.200,63

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 1.005.858,77 -356.656,15 -8.844,08 1.371.359,00

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 59.730,17 -1,66 -25.893,60 85.625,43

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 352.173,63 0,00 0,00 352.173,63

Σύνολο 1.868.856,80 -356.657,81 -8.844,08 2.234.358,69

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.353.206,23 -330.187,73 -8.844,08 2.692.238,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Άλλα αποθεµατικά 2.371,75 0,00 0,00 2.371,75

Αποτελέσµατα εις νέον -323.690,59 -330.673,62 0,00 6.983,03

Σύνολο Καθαρής Θέσης -221.318,84 -330.673,62 0,00 109.354,78

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 485,89 485,89 0,00 0,00

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 485,89 485,89 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις 2.102.652,93 0,00 0,00 2.102.652,93

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 453.035,18 0,00 0,00 453.035,18

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί 18.351,07 0,00 -8.844,08 27.195,15

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 2.574.039,18 0,00 -8.844,08 2.582.883,26

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.353.206,23 -330.187,73 -8.844,08 2.692.238,04
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2. Προσαρµογές της Καθαρής Θέσης Έναρξης Περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2006 και 1ης Ιανουαρίου 2007 
(ή Ισοδύναµα 31ης ∆εκεµβρίου 2006) µεταξύ των Ε.Λ.Π. και των ∆.Π.Χ.Α. 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

1.1.2008 ή 

Ισοδύναµα 

31.12.2007

1.1.2007 ή 

Ισοδύναµα 

31.12.2006

Σύνολο Καθαρής Θέσης,

όπως είχε προγενέστερα απεικονιστεί, σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. 369.797,35 109.354,78

Προσαρµογές της Καθαρής Θέσης σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

Αναπροσαρµογή ακινήτων στην εύλογη αξία τους 0,00 0,00

Προσαρµογή αποσβέσεων στην ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων και αύλων παγίων 3.382,58 1.193,26

∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης -7.403,55 -1.613,83

Έξοδα έκδοσης µετοχών 1.447,43 0,00

Αποµείωση λοιπών απαιτήσεων -344.649,59 -356.656,15

Μεταβολή στην πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου -985,40 -485,89

Καταλογισµός αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος 83.355,92 26.890,65

Λοιπές προσαρµογές της Καθαρής Θέσης -1,65 -1,66

Σύνολο προσαρµογών -264.854,26 -330.673,62

Σύνολο Καθαρής Θέσης έναρξης χρήσεως, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 104.943,09 -221.318,84

Καθαρή Θέση την

 

 

3. Συµφωνία της Κατάστασης Αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 

µεταξύ Ε.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Α. 

Τα δεδοµένα των αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2007 όπως είχαν 

προγενέστερα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αυτών που δηµοσιεύονται 

σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., έχουν ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2007 ∆.Π.Χ.Α. Αναµορφώσεις Ανακατατάξεις 2007 ΕΛΠ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.401.313,19 0,00 2.401.313,19

Κόστος πωλήσεων -2.120.324,95 0,00 -2.120.324,95

Μικτό κέρδος 280.988,24 0,00 0,00 280.988,24

Άλλα έσοδα 2.868,32 0,00 2.868,32

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης -358.119,16 1.689,82 -359.808,98

Άλλα έξοδα 0,00 12.006,57 -12.006,57

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -151.598,44 0,00 -151.598,44

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων -225.861,04 13.696,39 0,00 -239.557,43

Φόρος εισοδήµατος 56.465,26 56.465,26 0,00

Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους -169.395,78 70.161,65 0,00 -239.557,43
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4. Συµφωνία του Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 µεταξύ Ε.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Α. 

Τα δεδοµένα του Ισολογισµού της 31
ης
 ∆εκεµβρίου 2007 όπως είχαν προγενέστερα δηµοσιευθεί 

σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και του Ισολογισµού Μετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α., έχουν ως 

ακολούθως: 

 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ∆.Π.Χ.Α. Αναµορφώσεις Ανακατατάξεις 2007 ΕΛΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 5.681,93 1.996,28 0,00 3.685,65

Άυλα πάγια 0,00 -6.017,25 0,00 6.017,25

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 449.994,00 0,00 0,00 449.994,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 84.803,34 84.803,34 0,00 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολο 541.479,27 80.782,37 0,00 460.696,90

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 1.416.011,09 0,00 0,00 1.416.011,09

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 1.052.303,71 -344.649,58 0,00 1.396.953,29

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 220.786,62 -1,66 26.500,00 194.288,28

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 37.599,53 0,00 0,00 37.599,53

Σύνολο 2.726.700,95 -344.651,24 26.500,00 3.044.852,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.268.180,22 -263.868,87 26.500,00 3.505.549,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο -4.342,29 -4.342,29 0,00 0,00

Άλλα αποθεµατικά 2.371,75 0,00 0,00 2.371,75

Αποτελέσµατα εις νέον -493.086,37 -260.511,97 0,00 -232.574,40

Σύνολο Καθαρής Θέσης 104.943,09 -264.854,26 0,00 369.797,35

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 985,40 985,40 0,00 0,00

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 0,00

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 985,40 985,40 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 1.945.149,20 0,00 26.500,00 1.918.649,20

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.184.650,11 0,00 0,00 1.184.650,11

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί 32.452,43 0,00 0,00 32.452,43

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 3.162.251,74 0,00 26.500,00 3.135.751,74

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.268.180,23 -263.868,86 26.500,00 3.505.549,09
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5. Συµφωνία των Κερδών µετά από φόρους, 

της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 µεταξύ των Ε.Λ.Π. και των ∆.Π.Χ.Α. 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 2007

Κέρδη προ φόρων -239.557,43

Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους

όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί, σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. -239.557,43

Προσαρµογές της Αποτελεσµάτων µετά από φόρους, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

Προσαρµογή αποσβέσεων στην ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων και αύλων παγίων 2.189,33

Αποµείωση απαιτήσεων από πελάτες 12.006,56

Μεταβολή στην πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου -499,51

Καταλογισµός αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος 56.465,27

Σύνολο προσαρµογών 70.161,65

Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. -169.395,78

 

 

 

 

 

 

Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου Κρήτης, 30
η
 Απριλίου 2009 
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