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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007)

Οι:
1. Δημήτρης Ι. Σπυράκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Μαρία Δ. Σπυράκη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Σπυράκη συζ. Δημ Χρυσούλα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο
ορισθείς με την από 26.8.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό την
ανωτέρω ιδιότητα μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:
α. οι Οικονομικές Καταστάσεις A΄ εξαμήνου 2011 της «ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.», που
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή
θέση και τα Αποτελέσματα Περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 της «ΑΛΥΣΙΔΑ
Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν.
3556/2007 και
β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.», απεικονίζει
κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5
του ν. 3556/2007.
Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2011
Οι βεβαιούντες,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Το Μέλος του Δ.Σ.

και Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτρης Ι. Σπυράκης
Α.Δ.Τ. Φ 096109

Μαρία Δ. Σπυράκη

Σπυράκη συζ. Δημ Χρυσούλα

Α.Δ.Τ ΑΕ 038024

Α.Δ.Τ. AH 149622
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής
καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄
εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2011 (1.1.2011-30.6.2011). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι
εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’
αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως εύληπτο ουσιαστικό τις σημαντικές
επιμέρους θεματικές ενότητες, που είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο
και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες,
προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την
δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας «ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.».
Επιπλέον, συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.
3556/2007 καθώς και του άρθρου 4 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του ΔΣ της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και συνοδεύει τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου αυτής
(1.1.2011-30.6.2011).

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα
λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση
που αφορά στο πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2011. Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και
το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθε σε € 22, έναντι
€ 45 του αντίστοιχου εξαμήνου του 2010 (σημείωσαν μείωση 50,87%).
Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων για την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε κέρδη € 28 έναντι κερδών € 51 του
αντίστοιχου εξαμήνου του 2010 (σημείωσαν μείωση 45,74%). Τα λειτουργικά αποτελέσματα
προ φόρων για την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε ζημιές (€ 291) έναντι ζημιών (€ 205) του
αντίστοιχου εξαμήνου του 2010, δηλαδή παρουσιάστηκε αύξηση των ζημιών κατά 42,07 %.
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Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρείας είχαν την ακόλουθη
εξέλιξη:
Δείκτες

30/6/2011

31/12/2010

ΣΧΟΛΙΑ

α) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς
σύνολο Ενεργητικού

41,66%

β) Ίδια κεφάλαια προς σύνολο
Παθητικού

24,61%

γ) Ίδια Κεφάλαια προς σύνολο
υποχρεώσεων

32,65%

35,71%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική
αυτάρκεια της Εταιρείας.

δ) Ίδια Κεφάλαια προς Πάγιο
Ενεργητικό

42,19%

45,03%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό
χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της
Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

ε) Διαθέσιμα + Απαιτήσεις +
Αποθέματα προς
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

66,05%

67,82%

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας
να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
με στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.

41,56%

26,32%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αναλογία κεφαλαίων
που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν Ενεργητικό.
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή
εξάρτηση της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της
τρέχουσας χρήσεως 2011 (1/1/2011-30/6/2011) και τα οποία χρήζουν αναφοράς.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις,
οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση της
Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και
διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως ο κίνδυνος
αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες περιγράφονται
κατωτέρω:
α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, ο
οποίος θεωρείται περιορισμένος και απορρέει από εμπορικές συναλλαγές, σε νόμισμα που
διαφέρει από το λειτουργικό νόμισμα της οντότητας. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει, σε ορισμένες
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περιπτώσεις, την πολιτική των συναλλαγών με προκαταβολικό διακανονισμό με σκοπό τον
περιορισμό των συναλλαγματικών διαφορών. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν
υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.
(ii) Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων καθώς δεν έχει επενδύσεις σε
οντότητες και κατάταξη αυτών στον ισολογισμό είτε ως διαθέσιμες προς πώληση, είτε ως
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι
λειτουργικές ταμειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των
επιτοκίων.
Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να εξέρχονται σε ευμετάβλητα επιτόκια και
ενδεχομένως να εκθέσουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Πολιτική της
Εταιρείας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των ταμειακών εκροών
αναφορικά με το δανεισμό (όσο αυτό είναι εφικτό) ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό
επιτοκίου.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες,
καθώς

επίσης

και

πιστωτικές

εκθέσεις

στους

πελάτες

χονδρικής

πώλησης,

συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Η
Εταιρεία αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της, λαμβάνοντας υπόψη την
οικονομική τους κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Επιπλέον,
λαμβάνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, αξιόγραφα από πελάτες της προς εξασφάλιση των
απαιτήσεων της.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών
διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω πιστωτικών λειτουργιών. Η διοίκηση
επισκοπεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις προσδοκώμενες
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ταμειακές ροές. Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση των
κεφαλαίων για την εμπρόθεσμη ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας
κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της στο
μέλλον.
Η Εταιρεία την

26η

Απριλίου 2007, στα πλαίσια της προσπάθειας για την οικονομική

εξυγίανσή της, προχώρησε σε επαναγορά του ακινήτου της στην περιοχή του Δήμου Θέρμης
του Νομού Θεσσαλονίκης (στο 14ο χ.λ.μ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), το οποίο προγενέστερα
είχε πωλήσει και ταυτόχρονα μισθώσει με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης από την
Τράπεζα Κύπρου. Την ίδια ημερομηνία σύναψε συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης με
χρηματοδοτική μίσθωση (sale and lease back) για το ίδιο ακίνητο με την Τράπεζα Αττικής,
χρονικής διάρκειας 25 ετών, αρχής γενομένης

από την 25η Απριλίου 2007. Η εν λόγω

σύμβαση περιλαμβάνει οικονομικές ρήτρες καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
Η Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010, εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π 1
«Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων», προχώρησε στην ανακατάταξη δανείου που
αφορούσαν την ανωτέρω χρηματοδοτική μίσθωση ποσού € 5.979, από μακροπρόθεσμη
υποχρέωση σε βραχυπρόθεσμη υποχρέωση. Στη σύμβαση του εν λόγω δανείου υπάρχουν
οικονομικές ρήτρες οι οποίες κατά την 30 Ιουνίου 2011 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν
πληρούνται και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών για
την περίπτωση αυτή (εάν συνέβαινε το εν λόγω γεγονός θα καθιστούσε τις δανειακές αυτές
υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν κατέχει ανεπιφύλακτο
δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία
αυτή).

Σχετικά με τις ενέργειες που έχει αναλάβει η Διοίκηση για τη βελτίωση της ρευστότητας της
Εταιρείας παραθέτονται πληροφορίες στη Σημείωση 2.2 των συνημμένων επεξηγηματικών
σημειώσεων.
Αναφέρεται ότι το σύνολο των δανείων της είναι σε ευρώ με μεταβλητό επιτόκιο.
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν τη μίσθωση ακινήτου
στην περιοχή του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης και αναλύονται χρονολογικά στην
κατωτέρω παράγραφο 15.
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Λοιποί κίνδυνοι
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2010 καθώς και για την
τρέχουσα περίοδο 1/1/2011 έως 30/6/2011 από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Επιπλέον, η
Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς
αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, ύστερα από φορολογικό έλεγχο από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές, έπειτα από την περαίωση του ελέγχου και την οριστικοποίηση
των σχετικών ποσών φόρων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα
Διευθυντικά Στελέχη της καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο
του 5 % του μετοχικού της κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων
τους). Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων προσώπων της Εταιρείας, κατά την
περίοδο 1/1/2011-30/6/2011 και την 30η Ιουνίου 2011 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα:
Α/α
1
2
3
4
5
6
7

Περιγραφή

Ποσό

Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης

0
0
0
0
52
47
823

Το πόσο των € 52 των συναλλαγών και αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης, αφορά μηνιαίες αποδοχές συνδεδεμένων προσώπων καθώς και καταβολή
ενοικίων. Το πόσο των € 47 των απαιτήσεων από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
αφορά λογαριασμούς προς απόδοση οι οποίοι είναι προς τακτοποίηση. Τέλος, το πόσο των €
823 των υποχρεώσεων προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, αφορά
οφειλόμενες αποδοχές έμμισθου προσωπικού και οφειλές προς τους μετόχους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2011 η διοίκηση θεωρεί ότι η γενικότερη οικονομική κρίση αλλά και
η έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά δεν αφήνει περιθώρια ιδιαίτερα ευνοϊκών
προβλέψεων. Εντούτοις, η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο δράσης αντιμετώπισης της
κρίσης, το οποίο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρώσει με επιτυχία, ενώ τα
κύρια σημεία του οποίου είναι τα ακόλουθα:
•

Μείωση του λειτουργικού της κόστους:
1) Η Εταιρεία εντός του 2011 έχει προβεί στην επαναδιαπραγμάτευση του κόστους
διατήρησης του υποκαταστήματος Αθηνών και έχει πετύχει μείωση των
μισθωμάτων.
2) Η Εταιρεία εντός του 2011 έχει σαν βασικό της μέλημα την επαναδιαπραγμάτευση
των δανειακών της υποχρεώσεων και πιο συγκεκριμένα την επαναδιαπραγμάτευση
των όρων του Sales & Lease Back, το οποίο έχει με την Τράπεζα Αττικής για το
ακίνητο στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και για τον
βραχυπρόθεσμο δανεισμό της που έχει συνάψει με την ίδια τράπεζα για το ακίνητο
επί της οδού Παπαναστασίου.

•

Αξιοποίηση των ακινήτων της:
1) Μετά την απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την 30η Ιουνίου
2010, η Εταιρεία είναι πλέον ο κύριος και απόλυτος δικαιούχος του ακινήτου επί της
οδού Αλεξ. Παπαναστασίου (παλαιό εργοστάσιο). Για το εν λόγω ακίνητο η
Εταιρεία σε συνεργασία με πολιτικό μηχανικό επεξεργάζεται σχέδιο εκμετάλλευσης
του ακινήτου, καθώς επίσης εξετάζει και προτάσεις συνεκμετάλλευσης.
2) Η Εταιρεία έχει καταθέσει από τον Δεκέμβριο του 2008 αίτηση αλλαγής χρήσης επί
του ακινήτου της στην οδό Παπαναστασίου στην περιοχή Χαριλάου της
Θεσσαλονίκης με σκοπό την δημιουργία πολυχώρου.
3) Η Εταιρεία, έχει καταρτίσει σχέδιο επέκτασης των αποθηκευτικών χώρων της επί
του ακινήτου στην περιοχή της Θέρμης κατά 1.200 τ.μ. για την διάθεση του
συγκεκριμένου χώρου προς ενοικίαση.
4) Η Εταιρεία, κατά την περίοδο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, επεξεργάζεται
σχέδιο διαμερισματοποίησης των αποθηκευτικών χώρων της συνολικού εμβαδού
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3.500 τ.μ., ώστε να το διαθέσει προς ενοικίαση, μιας και υπάρχει αυξημένη ζήτηση
για χώρους από 500 έως 700 τ.μ. στην περιοχή της Θέρμης.
5) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι, λόγω της παρατεταμένης κρίσης στην αγορά
των ακίνητων, υπάρχουν ευκαιρίες για την επενδυτική εκμετάλλευση ακινήτων, η
Εταιρεία αναζητά, σε συνεργασία με έμπειρους μεσίτες, την ανεύρεση τέτοιων
ευκαιριών για την ενίσχυση των εσόδων της
•

Εκποίηση αποθεμάτων πέραν της 5ετίας:
Η Εταιρεία επεξεργάζεται σχέδιο εκποίησης των αποθεμάτων της για όσα διατηρεί για
περισσότερα από 5 χρόνια, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς της για την
τρέχουσα χρήση.
Πωλήσεις:


Η ενίσχυση των πωλήσεων χονδρικής αναμένεται να

πραγματοποιηθεί με την

προώθηση εμπορευμάτων από προμηθευτές των Βαλκανίων σε προσιτές τιμές και με
την άμεση παράδοσή τους στους πελάτες, καθώς τα πρώτα δείγματα συνεργασίας στο
προηγούμενο εξάμηνο ήταν θετικά.


Η Εταιρεία, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα διαθέσιμά της και να μπορέσει να
περιορίσει τις επισφάλειες από πωλήσεις χονδρικής, έχει σκοπό να προβεί σε
επαναδιαπραγμάτευση των τρόπων πληρωμής με τους πελάτες χονδρικής.



Η ενίσχυση των πωλήσεων λιανικής αναμένεται να πραγματοποιηθεί με τον
εμπλουτισμό των διαθέσιμων εμπορευμάτων με επιπλέον είδη, όπως σπορ ένδυσης,
εσωρούχων κλπ. στα σημεία λιανικής πώλησης της Εταιρείας.

•

Αλλαγή Προμηθευτών:
Η Εταιρεία προσανατολίζεται για τη χρήση του 2011 να επικεντρώσει την προμήθειά
της σε εμπορεύματα στην Ευρωπαϊκή αγορά και συγκεκριμένα σε κατασκευαστές της
Ισπανίας, Ιταλίας και Βουλγαρίας για τη μείωση του κόστους αγορών.

Τέλος, οι διαδικασίες για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο
Χρηματιστήριο Αθηνών θα συνεχιστούν και στο ΣτΕ, όπου αναμένεται σχετική απόφαση μετά
τη συζήτηση της υπόθεσης.
Στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 η Διοίκηση καλείται να θεραπεύσει τις προβλεπόμενες από το
νόμο κυρώσεις για την πιθανή της ένταξη στο άρθρο 48 του Ν.2190/1920. Γι’ αυτό το λόγο, η
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Εταιρεία προγραμματίζει τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για τη
μεταβολή του μετοχικού της κεφαλαίου, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις αυτές. Στην εν
λόγω συνέλευση η Διοίκηση θα παρουσιάσει τις προτάσεις της προς έγκριση.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Ά ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2011
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2011 γεγονότα, που να
αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΠΥΡΑΚΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους μετόχους της «ΑΛΥΣΙΔΑ A.Β.Ε.Ε.»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
«ΑΛΥΣΙΔΑ A.Β.Ε.Ε.» («η Εταιρεία») της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές
καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της
εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του
Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
ανεξάρτητο

ελεγκτή

της

οντότητας».

Η

επισκόπηση

της

ενδιάμεσης

οικονομικής

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα
που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή
αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς
μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει
στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη
Βασιζόμενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα εξής
θέματα: 1. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» ποσού € 6,36
εκ. περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση εισπράξεως συνολικού ποσού € 6,10 εκ.
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περίπου. Κατά την εκτίμησή μας η σχηματισθείσα πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη
ρευστοποίησή των απαιτήσεων αυτών, ποσού € 0,35 εκ., υπολείπεται αυτής που θα έπρεπε
να είχε σχηματισθεί κατά το ποσό των € 5,75 εκ. περίπου, εκ της οποίας το ποσό των € 5,65
εκ. περίπου θα έπρεπε να είχε σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις. Λόγω του μη
σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία του λογαριασμού «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις»
και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των € 5,75 εκ. περίπου και τα
αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου βελτιωμένα κατά € 0,10 εκ. περίπου. 2. Δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις 2003 έως και 2010 καθώς και για την περίοδο 1/1/2011-30/6/2011.
Συμπέρασμα με επιφύλαξη
Με βάση την επισκόπησή μας και εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται
στην παράγραφο «Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη», δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή
μας

οτιδήποτε

θα

μας

οδηγούσε

στο

συμπέρασμα

ότι

η

συνημμένη

ενδιάμεση

χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα
με το ΔΛΠ 34.
Θέματα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στο συμπέρασμά μας, εφιστούμε την προσοχή
σας στα εξής: 1) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και τα
θέματα της επισκόπησης που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για συμπέρασμα με
Επιφύλαξη», έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. 2) Στη Σημείωση 2.2 των συνημμένων
οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η Εταιρεία κατά τη
λήξη της τρέχουσας περιόδου αντιμετώπιζε αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας λόγω: (α) ύπαρξης
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 1,08 εκ. (β) μη τήρησης όρων
υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 5,98 εκ. Τα θέματα αυτά
αποτελούν ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και
η επιτυχής διαχείρισή τους κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα συνέχισης
της ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας στο μέλλον.
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών
στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής
έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2011

Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571

14

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Ιουνίου 2011
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Ιουνίου 2011

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά την
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 26.8.2011 και έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση
διαδικτύου της www.alisida.com.
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Σημείωση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2011
1/1-30/6/2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
Πωλήσεις
Μείον: Επιστροφές πωλήσεων
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Πλέον:Κόστος επιστροφών πωλήσεων
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών
Έσοδα επενδύσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι

3

4

Αποτελέσματα μετά φόρων (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Β)

Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)

6

45
0
(87)
0
(43)
311

15
0
(162)
0
(148)
206

23
0
(6)
0
16
157

219

269

58

174

(123)
(114)
(23)
(42)
(250)
(291)
0
(291)
(46)

(122)
(146)
(5)
(5)
(200)
(205)
0
(205)
(25)

(63)
(60)
(21)
(86)
(131)
(217)
0
(217)
(42)

(63)
(73)
(5)
33
(101)
(68)
0
(68)
(12)

(337)

(230)

(259)

(80)

0

0

0

0

(337)

(230)

(259)

(80)

(0,1029)

16

1/4-30/6/2010

22
0
(172)
0
(150)
369

5

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

1/4-30/6/2011

(0,0702)

(0,0791)

(0,0245)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Επενδύσεις σε ακίνητα
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σημείωση
7

30/6/2011

31/12/2010

6.350
0
0
4.300
37
0
10.687

6.419
0
0
4.300
42
0
10.762

1.268
6.360
5
7.633

1.439
6.211
4
7.654

18.320

18.416

5.014
761
8.858
(10.123)

5.014
761
8.858
(9.786)

4.509

4.846

15
16
17
18
4

0
31
1.459
0
764
2.255

0
39
1.495
0
750
2.284

19
15

2.739
8.154
664
11.556

2.623
8.017
645
11.286

Σύνολο υποχρεώσεων

13.811

13.570

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

18.320

18.416

8
9
4

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

10
11
12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

13
13
14

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Δικαιώματα εργαζομένων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
αποθεματικά

Υπόλοιπο εις
νέο

Υπόλοιπο

5.014

761

505

5.602

(8.952)

2.929

0

0

0

0

(230)

(230)

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2010 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

5.014

761

505

5.602

(9.182)

2.699

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

5.014

761

505

8.353

(9.786)

4.846

0

0

0

0

(337)

(337)

5.014

761

505

8.353

(10.123)

4.509

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/6/2010 μετά από φόρους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/6/2011 μετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-30/6/2011

1/1-30/6/2010

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων

(291)

(205)

Αποσβέσεις

70

56

Προβλέψεις

(6)

3

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές διαφορές

0

0

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(82)
0

(36)
0

Χρεωστικοί / Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα / έσοδα

250

200

(60)

19

Λοιπές μη ταμιακές μεταβολές

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

171

84

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(144)

(3)

47

(35)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

1

(18)

(14)

(1)

1

46

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

0

0

(0)

(0)

0

0

(0)

0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

0

0

Εξοφλήσεις δανείων

0

(29)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

0

0

Μερίσματα πληρωθέντα

0

0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0

(29)

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

1

17

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

4

4

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

5

20

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
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Περιγραφή της Εταιρείας

Η Εταιρεία ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας υποδημάτων.
Η έδρα της Εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. είναι στη Θεσσαλονίκη, στο 14o χλμ. της Εθνικής
οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8666/06/Β/86/19).
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά από τον Απρίλιο
του 2006 βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.
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1. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2011 έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις Διερμηνείες που
εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και ήταν σε ισχύ την 30η Ιουνίου 2011.
Επίσης, οι εν λόγω ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του
Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» και δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν
εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής του ιστορικού
κόστους (πλην της περίπτωσης των επενδύσεων σε ακίνητα που αποτιμήθηκαν σε εύλογες
αξίες) και της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σημειώνεται ότι
τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
1.2 Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο (Κ.Ν.
2190/1920) και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, η
εταιρεία υποχρεούται βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να συντάσσει τις
καταστατικές οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις είναι βασισμένες σε αυτές που καταρτίζει η Εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές
εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α.
1.3 Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση
της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι
εκτιμήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε λοιπούς
παράγοντες και δεδομένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετημένων εκτιμήσεων και υποθέσεων
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αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγματοποιούνται ή και σε επόμενες εάν η
αναθεώρηση επηρεάζει όχι μόνο την παρούσα αλλά και επόμενες χρήσεις.
1.4 Έγκριση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2011 εγκρίθηκαν προς
δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 26η Αυγούστου 2011.
1.5. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές - Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες
1.5.1 Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2011 έχουν καταρτισθεί βάσει
των ιδίων λογιστικών αρχών, μεθόδων και παραδοχών οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη
Διοίκηση για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2010.
1.5.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν
εκδώσει μία σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών καθώς και τροποποιήσεων
υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις διαχειριστικές
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίμηση της Διοικήσεως της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή των εν λόγω νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται στη συνέχεια:
Α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνείες που τέθηκαν
σε εφαρμογή εντός της χρήσης αλλά δεν έχουν εφαρμογή σ την Εταιρεία
Δ.Λ.Π. 24, Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών - τροποποίηση (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2011).
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα
σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government - related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια
του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών
δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με
άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου
μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των
υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων στις οικονομικές
καταστάσεις.
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Δ.Λ.Π. 32, Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση - τροποποίηση (ισχύει από 1
Φεβρουαρίου 2010).
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα
δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή
δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών
τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος
αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα,
δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους
μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων.
Διερμηνεία 14, Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο
απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2011).
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα
υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη
καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές
επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια
πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο.

Διερμηνεία 19, Διαγραφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς
τίτλους (ισχύει από 1 Ιουλίου 2010).
Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει
συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει,
μια χρηματοοικονομική υποχρέωση.
Β) Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων για τα οποία
η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2011
Δ.Π.Χ.Α. 9, Χρηματοοικονομικά μέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ.Δ.Λ.Π. (Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 39. Το Σ..Δ.Λ.Π. σκοπεύει
να επεκτείνει το Δ.Π.Χ.Α. 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες
απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,
την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη
λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9 όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
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στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην
εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με
τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών
ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το Δ.Π.Χ.Α. 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 Δ.Π.Χ.Α. 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 Δ.Π.Χ.Α. 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.
Δ.Λ.Π. 12, Φόροι εισοδήματος - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2012).
Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρούνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα με
το Δ.Λ.Π. 40. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12, η επιμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογίας
εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονομική οντότητα αναμένει να ανακτήσει το περιουσιακό
στοιχείο, μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειμενικότητας
στον καθορισμό του τρόπου ανάκτησης της αξίας, όταν το επενδυτικό ακίνητο επιμετράται σε
εύλογη αξία, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα
ανακτηθεί εξολοκλήρου μέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό
ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου όπου ο σκοπός είναι
να ανακτηθούν τα οικονομικά οφέλη που εμπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο μέσω της
χρήσης του και όχι μέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που
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είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων μπορεί να ανακτηθεί μόνο μέσω
πώλησης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α. 13, Επιμέτρηση εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει ακριβή
ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης
αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν
διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που
επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α. 10, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την
ενοποίηση, που παρέχονται στο Δ.Λ.Π. 27 και στην Διερμηνεία 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει
τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια
οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες
διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία
οικονομική οντότητα μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα. Ο αναθεωρημένος
ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η
δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις)
και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει
έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά
δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με
σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α. 11, Από κοινού συμφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών
εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των
συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες.
Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε
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κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες
εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι
συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε
από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α. 12, Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2013).
Το Δ.Π.Χ.Α. 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή
όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το
Δ.Π.Χ.Α. 12 στο σύνολό του, ή το Δ.Π.Χ.Α. 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα Δ.Λ.Π. 27 ή 28. Το
πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δ.Λ.Π. 27, Ατομικές οικονομικές καταστάσεις - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2013).
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 και σε συνδυασμό, τα δύο
πρότυπα αντικαθιστούν το Δ.Λ.Π. 27 “Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις”.
Το

τροποποιημένο Δ.Λ.Π.

27 ορίζει το

λογιστικό

χειρισμό

και τις απαραίτητες

γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το
Συμβούλιο μετέφερε στο Δ.Λ.Π. 27 όρους του Δ.Λ.Π. 28 “Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις” και του Δ.Λ.Π. 31 “Συμμετοχές σε κοινοπραξίες” που αφορούν τις ατομικές
οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

26

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Ιουνίου 2011
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Δ.Λ.Π. 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες - τροποποίηση
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το Δ.Λ.Π. 28 “Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες” αντικαθιστά το Δ.Λ.Π.
28 “Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις”. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει
τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να
παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη
λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη
δημοσίευση του Δ.Π.Χ.Α. 11. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
2.

Διαχείριση

κινδύνων

-

Δυνατότητα

ομαλής

συνέχισης

της

λειτουργικής

δραστηριότητας της Εταιρείας
2.1 Διαχείριση κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η
Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές
πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως
ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες
περιγράφονται κατωτέρω:
α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, ο
οποίος θεωρείται περιορισμένος και απορρέει από εμπορικές συναλλαγές, σε νόμισμα που
διαφέρει από το λειτουργικό νόμισμα της οντότητας. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει, σε ορισμένες
περιπτώσεις, την πολιτική των συναλλαγών με προκαταβολικό διακανονισμό με σκοπό τον
περιορισμό των συναλλαγματικών διαφορών. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν
υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.
(ii) Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων καθώς δεν έχει επενδύσεις σε
οντότητες και κατάταξη αυτών στον ισολογισμό είτε ως διαθέσιμες προς πώληση, είτε ως
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χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι
λειτουργικές ταμειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά
των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να εξέρχονται σε ευμετάβλητα επιτόκια και
ενδεχομένως να εκθέσουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Πολιτική της
Εταιρείας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των ταμειακών εκροών
αναφορικά με το δανεισμό (όσο αυτό είναι εφικτό) ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό
επιτοκίου.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες,
καθώς

επίσης

και

πιστωτικές

εκθέσεις

στους

πελάτες

χονδρικής

πώλησης,

συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Η
Εταιρεία αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της, λαμβάνοντας υπόψη την
οικονομική τους κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Επιπλέον,
λαμβάνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, αξιόγραφα από πελάτες της προς εξασφάλιση των
απαιτήσεων της.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή

διαχείριση

του

κινδύνου

ρευστότητας

χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα

προϋποθέτει

επαρκείς

χρηματοδότησης μέσω

εξασφαλίσεις
πιστωτικών

λειτουργιών. Η διοίκηση επισκοπεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με
βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές. Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου
ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των κεφαλαίων για την εμπρόθεσμη ικανοποίηση των
συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για
τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της στο μέλλον.

Η Εταιρεία την

26η

Απριλίου 2007, στα πλαίσια της προσπάθειας για την οικονομική

εξυγίανσή της, προχώρησε σε επαναγορά του ακινήτου της στην περιοχή του Δήμου Θέρμης
του Νομού Θεσσαλονίκης (στο 14ο χ.λ.μ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), το οποίο προγενέστερα
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είχε πωλήσει και ταυτόχρονα μισθώσει με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης από την
Τράπεζα Κύπρου. Την ίδια ημερομηνία σύναψε συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης με
χρηματοδοτική μίσθωση (sale and lease back) για το ίδιο ακίνητο με την Τράπεζα Αττικής,
χρονικής διάρκειας 25 ετών, αρχής γενομένης από την 25η Απριλίου 2007. Η εν λόγω
σύμβαση περιλαμβάνει οικονομικές ρήτρες καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
Η Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010, εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π 1
«Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων», προχώρησε στην ανακατάταξη δανείου που
αφορούσαν την ανωτέρω χρηματοδοτική μίσθωση ποσού € 5.979, από μακροπρόθεσμη
υποχρέωση σε βραχυπρόθεσμη υποχρέωση. Στη σύμβαση του εν λόγω δανείου υπάρχουν
οικονομικές ρήτρες οι οποίες κατά την 30 Ιουνίου 2011 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν
πληρούνται και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών για
την περίπτωση αυτή (εάν συνέβαινε το εν λόγω γεγονός θα καθιστούσε τις δανειακές αυτές
υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν κατέχει ανεπιφύλακτο
δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία
αυτή).
Σχετικά με τις ενέργειες που έχει αναλάβει η Διοίκηση για τη βελτίωση της ρευστότητας της
Εταιρείας παραθέτονται πληροφορίες στη Σημείωση 2.2 των συνημμένων επεξηγηματικών
σημειώσεων.
Αναφέρεται ότι το σύνολο των δανείων της είναι σε ευρώ με μεταβλητό επιτόκιο.
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν τη μίσθωση ακινήτου
στην περιοχή του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης και αναλύονται χρονολογικά στην
κατωτέρω παράγραφο 15.
2.2 Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας
Όπως προαναφέρθηκε η Εταιρεία την 26η Απριλίου 2007, στα πλαίσια της προσπάθειας
για την οικονομική εξυγίανσή της, προχώρησε σε επαναγορά του ακινήτου της στην περιοχή
του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης (στο 14ο χ.λ.μ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), το
οποίο προγενέστερα είχε πωλήσει και ταυτόχρονα μισθώσει με σύμβαση χρηματοδοτικής
μίσθωσης από την Τράπεζα Κύπρου. Την ίδια ημερομηνία σύναψε συμβάσεις πώλησης και
επαναμίσθωσης με χρηματοδοτική μίσθωση (sale and lease back) για το ίδιο ακίνητο με την
Τράπεζα Αττικής, χρονικής διάρκειας 25 ετών, αρχής γενομένης από την 25η Απριλίου
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2007. Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει οικονομικές ρήτρες καθ’ όλη τη διάρκεια του
δανείου.
Η Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010, εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π 1
«Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων», προχώρησε στην ανακατάταξη δανείου που
αφορούσαν την ανωτέρω χρηματοδοτική μίσθωση ποσού € 5.979, από μακροπρόθεσμη
υποχρέωση σε βραχυπρόθεσμη υποχρέωση. Στη σύμβαση του εν λόγω δανείου υπάρχουν
οικονομικές ρήτρες οι οποίες κατά την 30 Ιουνίου 2011 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν
πληρούνται και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών για
την περίπτωση αυτή (εάν συνέβαινε το εν λόγω γεγονός θα καθιστούσε τις δανειακές αυτές
υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν κατέχει ανεπιφύλακτο
δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία
αυτή).
Επίσης κατά την 30/6/2011 υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού
€ 1.080 (αφορούν ασφαλιστικές υποχρεώσεις ποσού € 83, φορολογικές υποχρεώσεις ποσού
€ 47, τόκους ποσού € 705 και λοιπές υποχρεώσεις € 245).
Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για επαναδιαπραγμάτευση
των όρων του δανείου της χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως επίσης και για το
βραχυπρόθεσμο δανεισμό που έχει συνάψει με την ίδια τράπεζα για το ακίνητο επί της οδού
Παπαναστασίου, με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους. Μετά την
ολοκλήρωση της επαναδιαπραγμάτευσης των όρων των υποχρεώσεων αυτών, εκτιμάται ότι
δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών, θα συμφωνηθεί η
παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους, η Εταιρεία θα δύναται να συνεχίσει απρόσκοπτα
την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, ενώ ενδέχεται να μεταβληθεί το
χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Περαιτέρω, η Διοίκηση στα πλαίσια των ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητας της
Εταιρείας, πέρα από την επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών της υποχρεώσεων, έχει
προβεί εντός της τρέχουσας περιόδου σε διάφορες ενέργειες, με στόχο την περαιτέρω
εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων της στην Οδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη
καθώς και στη Θέρμη.
Βάσει των ως άνω ενεργειών της Διοίκησης, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την

30

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Ιουνίου 2011
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ενδιάμεση περίοδο που έληξε την 30/6/2011 καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της
συνέχισης της δραστηριότητάς της. Κατά συνέπεια, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν ήταν
σε θέση να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Παρά

ταύτα,

το

ενδεχόμενο

μη

επιτυχούς

ολοκλήρωσης

της

διαδικασίας

επαναδιαπραγμάτευσης των όρων των ανωτέρω τραπεζικών υποχρεώσεων και της
ενίσχυσης της ρευστότητας υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα
ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
3. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό)
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

1/1/30/6/2011
249
0
250

1/1/30/6/2010
199
1
200

0
0
0

0
0
0

(250)

(200)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)

4. Φόροι Εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:
1/1/30/6/2011
Φόρος εισοδήματος χρήσεως
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Φόροι προηγουμένων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων περιόδου

31

0
32
0
14
46

1/1/30/6/2010
0
0
0
25
25
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1/1/30/6/2011
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με το φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας
(2011: 20 %, 2010: 24 %)
Δαπάνες μη εκπιπτώμενες από τη φορολογία εισοδήματος
Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Πρόβλεψη φόρων προηγούμενων χρήσεων
Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων περιόδου

1/1/30/6/2010

(291)

(205)

(58)
72
32
0
0
46

(49)
74
0
0
0
25

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε
χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται,
για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της
λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων
(deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία
ετεροχρονισμένη φορολογική απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων
Φόρος ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο τέλους

Κατά την
30/6/2011
144
(908)

Κατά την
31/12/2010
(612)
(138)

(764)

(750)

Κατά την
30/6/2011
(750)
(14)
0
(764)

Κατά την
31/12/2010
(22)
(40)
(688)
(750)

(Χρεώσεις)
Πιστώσεις
Αποτελεσμάτων

Κατά την
31/12/2010

(Χρεώσεις)
Πιστώσεις
Ιδίων Κεφαλαίων

Κατά την
30/6/2011

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων

(143)

(27)

0

(169)

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και των
αποσβέσεών τους

(1)

(6)

0

(7)

Προσαρμογή αξίας ακινήτων για επένδυση

(688)

0

0

(688)

Απoτίμηση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα

(52)

9

0

(44)

(883)

(24)

0

(908)
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων

0

0

0

0

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

56

12

0

69

Προσαρμογή αξίας επενδύσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων

0

0

0

0

8

(1)

0

6

0

0

0

0

Αντιλογισμός αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065/1992

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

69

0

133

11

0

144

69

(750)

(14)

0

(764)

Εμφάνιση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

(750)

(764)

0

0

(750)

(764)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι για το 2011 ίσος με
20% (2010: 24%).
5. Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
1/1/30/6/2011

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

1/1/30/6/2010

0

0

Δεν υφίστανται λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο 1/1/-30/6/2011.
6. Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:
1/1/30/6/2011

1/1/30/6/2010

Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) αποδοτέα στους μετόχους της Εταιρείας

(337)

(230)

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών
Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

3.276.900
0
3.276.900

3.276.900
0
3.276.900

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €)

(0,1029)

(0,0702)
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Γήπεδα &
οικόπεδα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31/12/2010
Προσθήκες περιόδου 1/1/11-30/6/11
Μειώσεις περιόδου 1/1/11-30/6/11
Σύνολο κατά την 30/6/2011

3.924
0
0
3.924

2.651
0
0
2.651

126
0
15
111

558
0
0
558

7.260
0
15
7.244

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2010
Προσθήκες περιόδου 1/1/11-30/6/11
Μειώσεις περιόδου 1/1/11-30/6/11
Σύνολο κατά την 30/6/2011

0
0
0
0

392
53
0
446

104
3
16
91

344
14
0
357

840
70
16
894

3.924
3.924

2.259
2.206

22
20

215
201

6.419
6.350

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2010
Κατά την 30/6/2011

Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά € 0 (2010: € 0) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά € 63
(2010: € 51) αύξησαν το κόστος διοικητικής λειτουργίας και κατά € 7 (2010: € 5) αύξησαν το
κόστος λειτουργίας διαθέσεως.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία την 26η Απριλίου 2007, στα πλαίσια της προσπάθειας για την
οικονομική εξυγίανσή της, προχώρησε σε επαναγορά του ακινήτου της στην περιοχή του
Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης (στο 14ο χ.λ.μ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), το
οποίο προγενέστερα είχε πωλήσει και ταυτόχρονα μισθώσει με σύμβαση χρηματοδοτικής
μίσθωσης από την Τράπεζα Κύπρου. Την ίδια ημερομηνία σύναψε συμβάσεις πώλησης και
επαναμίσθωσης με χρηματοδοτική μίσθωση (sale and lease back) για το ίδιο ακίνητο με την
Τράπεζα Αττικής, χρονικής διάρκειας 25 ετών, αρχής γενομένης από την 25η Απριλίου 2007.
Επίσης, στα Πάγια στοιχεία της περιλαμβάνεται και ένα οικόπεδο 1.603 τμ στην περιοχή
Χαριλάου Θεσσαλονίκης (βλέπε σχετικά κατωτέρω παράγραφο 21.1). Σημειώνεται ότι επί
του αν λόγω ακινήτου υφίσταται πρώτη προσημείωση υπέρ της Τράπεζας Αττικής ποσού
€ 2.210.
8. Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία ισούται με την εύλογη αξία που προσδιορίζεται
από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων. Οι επενδύσεις σε ακίνητα της
Εταιρείας αφορούν συγκεκριμένα το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου στη
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Θεσσαλονίκη. Το εν λόγω ακίνητο έως και την 30/9/2010 ήταν στην κατηγορία των
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. Όπως αναλυτικά αναφέρουμε στην κατωτέρω σημείωση
21.1, ήταν αρχικά χαρακτηρισμένο ως χώρος πρασίνου από το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά
την 31/12/2010, βάσει δικαστικής απόφασης, αποχαρακτηρίστηκε και συνεπώς η εταιρεία
μπορεί πλέον να το εκμεταλλευτεί εμπορικά, όπως είναι και ο σκοπός της. Για το λόγο αυτό
το ακίνητο χαρακτηρίστηκε ως επενδυτικό και στη συνέχεια επανεκτιμήθηκε στην εύλογη αξία
του € 4.300, από την οποία προέκυψε υπεραξία ποσού € 3.439 κατά την 31/12/2010.
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31/12/2010
Προσθήκες περιόδου 1/1/1130/6/11
Μειώσεις περιόδου 1/1/1130/6/11
Σύνολο κατά την 30/6/2011

Σύνολο

4.300

4.300

0

0

0

0

4.300

4.300

9. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, κατά την 30η Ιουνίου 2011, αντιπροσωπεύουν δοσμένες
εγγυήσεις ύψους € 15 και γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως ύψους € 22 (την
31/12/2010 οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονταν σε € 42).
10. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Κατά την
30/6/2011
1.406
662
2.068
(800)
1.268

Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Μείον : Προβλέψεις απαξίωσης

Κατά την
31/12/2010
1.577
662
2.239
(800)
1.439

Σημειώνεται ότι η εταιρεία, εντός του 2010, διενήργησε σε βάρος των αποτελεσμάτων
χρήσεως πρόβλεψη για ενδεχόμενη απαξίωση αποθεμάτων ύψους € 100, ενώ το ύψος της
σχετικής πρόβλεψης για απαξίωση αποθεμάτων κατά την 30.6.2011 ανέρχεται σε € 800.
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11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες
Επιταγές εισπρακτέες στις Τράπεζες σε εγγύηση
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι Ενεργητικού
Μείον : Προβλέψεις
Υπόλοιπο

Κατά την
30/6/2011
5.588
0
157
4
142
0
0
694
35
88
0
2
6.710
(350)
6.360

Κατά την
31/12/2010
5.585
18
135
4
142
0
0
628
33
14
0
2
6.561
(350)
6.211

12. Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Υπόλοιπο

Κατά την
30/6/2011

Κατά την
31/12/2010

3
2
5

3
1
4

13. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 2.864.400 κοινές ονομαστικές μετοχές
και 412.500 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,53 εκάστη.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις από 21 Δεκεμβρίου 2006 και 15 Ιανουαρίου 2007 αποφάσεις
των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, έγινε αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου κατά € 635 με κεφαλαιοποίηση ποσού € 626 από το λογαριασμό «Λοιπά
Αποθεματικά», το οποίο αφορούσε διαφορά υπεραξίας που είχε προκύψει από την
φορολογική αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, και ποσού € 9 από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο». Η σχετική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με την υπ΄
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αριθμ. Κ2-1134/1-2-2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το υπέρ το άρτιο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού € 761 είχε προκύψει από την έκδοση μετοχών έναντι
μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας.
Στις 4 Ιουλίου 2008 έγιναν ορισμένες μεταβιβάσεις μετοχών, μεταξύ μετόχων της εταιρείας, οι
οποίες παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:
ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
4/7/2008

% ΣΥΜ. ΣΤΟ
Μ.Κ. ΠΡΙΝ ΤΗΝ
4/7/2008

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
4/7/2008

% ΣΥΜ. ΣΤΟ
Μ.Κ. ΜΕΤΑ
ΤΗΝ 4/7/2008

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΑΡ.
ΜΕΤΟΧΩΝ

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΤΗ ΣΥΜ.
ΣΤΟ Μ.Κ.

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)
ΚΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.287.653

44,95%

1.401.653

48,93%

114.000

3,98%

68.222

16,54%

112.142

27,19%

43.920

10,65%

ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΟΙΝΕΣ
127.864
4,46%
82.864
ΜΕΤΟΧΕΣ

2,89%

-45.000

-1,57%

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ

20.075

4,87%

12.000

2,91%

-8.075

-1,96%

143.099

5,00%

82.099

2,87%

-61.000

-2,13%

27.538

6,68%

12.000

2,91%

-15.538

-3,77%

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΙΝΕΣ
89.933
3,14%
ΜΕΤΟΧΕΣ

81.933

2,86%

-8.000

-0,28%

12.000

2,91%

-20.307

-4,92%

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ )
ΚΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ

32.307

7,83%

Μετά τις ανωτέρω μεταβιβάσεις μετοχών η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την
30/6/2011, όσον αφορά τους μετόχους με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 2,0 % επί
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώθηκε ως κάτωθι:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ

ΜΕΤΟΧΟI KOIΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΠΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1.401.653
228.622
82.099
82.864
111.100
81.933
37
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ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ < 2%
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΟI ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ < 2%
ΣΥΝΟΛΟ
Η Εταιρεία κατά την 30/6/2011 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.

876.129
2.864.400

30,59%
100,0%

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
30/6/2011

112.142
47.052
12.000
12.000
12.000
20.185
9.680
187.441
412.500

27,19%
11,41%
2,91%
2,91%
2,91%
4,89%
2,35%
45,44%
100,0%

14. Αποθεματικά κεφάλαια
Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Τακτικό αποθεματικό
Ειδικά αποθεματικά
Έκτακτα αποθεματικά
Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων για επένδυση
Υπόλοιπο

Κατά την
30/6/2011
505
255
217
5.123
6
2.751
8.858

Κατά την
31/12/2010
505
255
217
5.123
6
2.751
8.858

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού
αποθεματικού» - με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5 % των ετήσιων, μετά από
φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του
μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της
Εταιρείας μπορεί, όμως, να συμψηφισθεί με συσσωρευμένες ζημιές.
Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων
εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων.
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Σημειώνεται ότι λόγω της επαναγοράς του ακινήτου της Εταιρείας στη Θέρμη, το οποίο στη
συνέχεια πωλήθηκε και επαναμισθώθηκε με

χρηματοδοτική μίσθωση, μεταφέρθηκε στη

χρήση 2007, ως κίνηση στους λογαριασμούς των Ιδίων Κεφαλαίων (από το λογαριασμό
«Υπόλοιπο εις νέο» στα «Λοιπά Αποθεματικά»), το κέρδος που είχε προκύψει από την
αρχική σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης, στα βιβλία που τηρεί η Εταιρεία σύμφωνα με
διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ποσού € 3.271.
Το Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων για επένδυση € 2.751 (μετά από φόρους)
προέκυψε από την επανεκτίμηση του επενδυτικού ακινήτου στην Οδό Παπαναστασίου εντός
της χρήσεως 2010.
15. Δάνεια
Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκφρασμένα σε
ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού,
χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο
στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται, κατά
κύριο χρηματοδότη, ως ακολούθως:
Κατά την 30/6/2011
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις

Τράπεζα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑEUROBANK
ERGASIAS
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο δανειακών
υποχρεώσεων

Κατά την 31/12/2010
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

2.174
5.979

0
0

2.038
5.979

0
0

8.153

0

8.017

0

Όλα τα δάνεια της Εταιρείας είναι σε ευρώ. Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους
δουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων του και επιβαρύνει τα αποτελέσματα
χρήσεως της εκάστοτε περιόδου.
Η Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010, εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π 1
«Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων», προχώρησε στην ανακατάταξη δανείων από
χρηματοδοτική

μίσθωση

ποσού

€

5.979,

από

μακροπρόθεσμη

υποχρέωση

σε

βραχυπρόθεσμη υποχρέωση. Η ανακατάταξη αφορά δάνειο στη σύμβαση του οποίου
υπάρχουν οικονομικές ρήτρες οι οποίες κατά την 30 Ιουνίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου
2010 δεν πληρούνται και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των
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δανειστών για την περίπτωση αυτή (εάν συνέβαινε το εν λόγω γεγονός θα καθιστούσε τις
δανειακές αυτές υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν κατέχει
ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά
την ημερομηνία αυτή).
Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν τη μίσθωση ακινήτου στην περιοχή
του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης (βλέπε σχετικά ανωτέρω παράγραφο 7) και
αναλύονται ως ακολούθως:
Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων:
Κατά την
30/6/2011
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

5.979
0
0
5.979

Κατά την
31/12/2010
5.979
0
0
5.979

Οι τόκοι που αφορούν τη χρηματοδοτική μίσθωση υπολογίζονται βάσει επιτοκίου Euribor
μήνα πλέον μεταβλητού περιθωρίου, το οποίο θα προσδιορίζεται σε συνάρτηση με το δείκτη
μέτρησης της μεταβολής των γενικότερων οικονομικών συνθηκών, που συμφωνείται ότι θα
είναι το επιτόκιο του ευρώ διάρκειας μηνός, όπως αυτό καθορίζεται στη διατραπεζική αγορά
και δημοσιεύεται στον ημερήσιο οικονομικό τύπο.
16. Δικαιώματα Εργαζομένων
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο
στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Η σχετική
υποχρέωση της Εταιρείας κατά την 30/6/2011 ανέρχεται σε € 31 (την 31/12/2010 ανέρχονταν
σε € 39).

Ο αριθμός του απασχολούμενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος
μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως:
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Κατά την
30/6/2011
Άτομα:
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο
Ανάλυση κόστους εργαζομένων:
Έξοδα μισθοδοσίας
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων
Παρεπόμενα έξοδα και παροχές προσωπικού
Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Συνολικό κόστος

Κατά την
30/6/2010
8
0
8

8
1
9

1/1/- 30/6/2011
75
21
1
12
0
109

1/1/- 30/6/2010
81
23
9
0
3
117

17. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Κατά την
30/6/2011
Έσοδα επόμενων χρήσεων (μακροπρόθεσμο μέρος
κέρδους sale and lease back)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κατά την
31/12/2010

1.423
36
1.459

Υπόλοιπο

1.459
36
1.495

18. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Κατά την
30/6/2011
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2010

0
0

0
0

Δεν υφίστανται προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα κατά την 30/6/2011.
19. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται
ως ακολούθως:

Προμηθευτές
Γραμμάτια πληρωτέα
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Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές Πελατών
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού
Έσοδα επόμενων χρήσεων (βραχυπρόθεσμο μέρος κέρδους sale
and lease back)
Υπόλοιπο

13
82
151
1.618
0

6
80
164
1.465
0

72

72

2.739

2.623

Σημειώνεται ότι κατά την 30.6.2011 υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού
ποσού € 1.080 χιλ (αφορούν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, τόκους και λοιπές
υποχρεώσεις).
20. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα
Διευθυντικά Στελέχη της καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό
μεγαλύτερο

του 5

%

του μετοχικού της κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των

συνδεδεμένων προσώπων τους). Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων
προσώπων της Εταιρείας, κατά την περίοδο 1/1/2011-30/6/2011 και την 30η Ιουνίου 2011
αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0
0
0
0
52
47
823

Το πόσο των € 52 των συναλλαγών και αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης, αφορά μηνιαίες αποδοχές συνδεδεμένων προσώπων καθώς και καταβολή
ενοικίων. Το πόσο των € 47 των απαιτήσεων από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης αφορά λογαριασμούς προς απόδοση οι οποίοι είναι προς τακτοποίηση. Τέλος, το
πόσο των € 823 των υποχρεώσεων προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης,
αφορά οφειλόμενες αποδοχές έμμισθου προσωπικού και οφειλές προς τους μετόχους.
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21. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
21.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επίδικες ή υπό
διαιτησία διαφορές.
Σημειώνεται όμως, ότι σε εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Θεσσαλονίκης
από το 1984 (ΦΕΚ 121 Δ’ /13/2/1984) χαρακτηρίστηκε το σύνολο της ιδιοκτησίας επί της
Οδού Παπαναστασίου, στη Θεσσαλονίκη (έκτασης 1.603,20 τ.μ.) σαν χώρος πρασίνου. Ως
εκ τούτου και βάσει της υπ’ αριθμ. 7340/2002 πράξης τακτοποίησης, της Πολεοδομίας
Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι υπόχρεος για την αποζημίωση των 1.178,20 τ.μ
και των κτισμάτων. Με την υπ’ αριθμ. 228/25.1.2005 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, καθορίσθηκε η οριστική τιμή μονάδος τόσο για το οικόπεδο όσο και για τα
κτίσματα και βάσει των τιμών αυτών, η υποχρέωση του Δήμου για καταβολή αποζημίωσης,
ανέρχεται σε € 1.866 και δημιουργείται από την δημοσίευση της απόφασης. Επειδή ο Δήμος
δεν κατέβαλλε το ποσό της αποζημίωσης εγέρθηκε από 17/4/2005 καταψηφιστική αγωγή,
επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 17493/2006 οριστική απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που υποχρεώνει τον Δήμο Θεσσαλονίκης να καταβάλλει στην
Εταιρεία το ανωτέρω ποσό με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής
(21/4/2005). Κατά της ανωτέρω απόφασης άσκησε έφεση ο Δήμος η οποία εκδικάστηκε στις
12 Μαρτίου 2007. Στις 17/9/2007 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1988/2007 τελεσίδικη απόφαση του
Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και επιδίκασε στην
εταιρεία το ανωτέρω ποσό πλέον νομίμων τόκων. Η απόφαση επιδόθηκε στο Δήμο
Θεσσαλονίκης και καθίσταται εκτελεστή από 2/12/2007. Επιπλέον, αναφέρεται ότι εντός του
2008 η Εταιρεία προχώρησε σε εκχώρηση της απαίτησης από το Δήμο Θεσσαλονίκης για το
ακίνητο επί της οδού Παπαναστασίου προς την Τράπεζα Αττικής για την εξασφάλιση
δανεισμού ύψους € 2.210. Σημειώνεται ότι επί του αν λόγω ακινήτου υφίσταται πρώτη
προσημείωση υπέρ της Τράπεζας Αττικής ποσού € 2.210.
Σημειώνεται ότι την 20/02/2009 κατατέθηκε αίτηση αποχαρακτηρισμού στα δικαστήρια
Θεσσαλονίκης (Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) του ακινήτου της Εταιρείας
επί της οδού Παπαναστασίου και ορίστηκε αρχικά ως ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης η
9η Οκτωβρίου 2009, η οποία τελικά μεταφέρθηκε και εκδικάστηκε την 4η Δεκεμβρίου 2009
στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπ.’
αριθμ. 1904/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που επιδόθηκε
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στην Εταιρεία εντός του Σεπτεμβρίου του 2010, η εν λόγω δικαστική αρχή αποδέχθηκε την
αίτηση της Εταιρείας για ακύρωση της πράξης χαρακτηρισμού ως χώρος πρασίνου. Επίσης,
βάσει βεβαίωσης της ιδίας δικαστικής αρχής με ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2010, οι αντίδικοι
(Δήμος Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Δημόσιο και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης) δεν
προέβησαν σε καμία ένδικη πράξη επί της προαναφερόμενης απόφασης εντός του νόμιμου
χρονικού περιθωρίου που είχαν στη διάθεσή τους (60 ημέρες, οι οποίες παρήλθαν την
16.11.2010). Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται επί του εν λόγω ακινήτου οποιοδήποτε βάρος –
χαρακτηρισμός απαλλοτρίωσης, με κύριο πλέον και απόλυτο δικαιούχο την Εταιρεία. Το
ακίνητο αυτό πλέον χαρακτηρίζεται ως επενδυτικό (και όχι ως ιδιοχρησιμοποιούμενο) καθώς
η εταιρεία θα το εκμεταλλευτεί εμπορικά (θα διερευνηθεί αναλυτικά ο τρόπος εκμετάλλευσης
του εν λόγω ακινήτου με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της).
21.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις
Κατά την 30/6/2011 η Εταιρεία είχε χορηγήσει εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές) προς το Ά
Τελωνείο Θεσσαλονίκης συνολικού ποσού € 40 για την κάλυψη κάθε ενδεχόμενης αξίωσης
του

Ελληνικού Δημοσίου

από

δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις

εκπρόθεσμης καταβολής, σε περίπτωση που αυτές καταλογιστούν στην Εταιρεία και που
αναλογούν επί των εμπορευμάτων που βρίσκονται στην τελωνειακή αποθήκη, η οποία
στεγάζεται στο ακίνητο της Εταιρείας στην περιοχή του Δήμου Θέρμης του Νομού
Θεσσαλονίκης.
21.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2010 καθώς και για την
τρέχουσα περίοδο 1/1/2011 έως 30/6/2011, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Εταιρεία
δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς αναγνωρίζει τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν, ύστερα από φορολογικό έλεγχο από τις αρμόδιες
φορολογικές αρχές, έπειτα από την περαίωση του ελέγχου και την οριστικοποίηση των
σχετικών ποσών φόρων. Τέλος, αναφέρεται ότι η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές
προβλέψεις.
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22. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Πλην όσων προαναφέρθηκαν, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 30ης
Ιουνίου 2011 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

και Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτρης Ι. Σπυράκης
Α.Δ.Τ. Φ 096109

Μαρία Δ. Σπυράκη
Α.Δ.Τ. ΑΕ 038024

Ελένη Γρίβα
Α.Δ.Τ. Χ 596364 και
Αρ. Αδείας Α Τάξης 0026110
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.04.2009
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