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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Στις κατωτέρω δηλώσεις, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας:  
 
1. Κωνσταντίνος Ν. Πιστιόλας, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
2. Αναστάσιος Ε. Πιστιόλας , ∆ιευθύνων Σύµβουλος και  
3. Βασιλική Γ. Πιστιόλα, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ 
δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:  
 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της  ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ για τη χρήση 01.01.2014-
31.12.2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν 
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα 
κέρδη χρήσης της εταιρείας και εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ 
ΑΒΕΕ» στις 30.04.2015 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.agrino.gr 
 
(β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις 
και τη θέση της ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει.  
 
 

Αγρίνιο, 30 Απριλίου 2015 
 

Οι βεβαιούντες 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ∆.Σ. & 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΠΣΤΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΠΙΣΤΙΟΛΑ 

Α.∆ .Τ.   ΑΒ-77689 Α.∆ .Τ.   ΑΕ-162974 Α.∆.Τ.  Χ-258518 
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους µετόχους της εταιρείας 

« ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε το δ.τ. “AGRINO” 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας « ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών 
αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση 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, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον 
έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 
ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου 
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις 
φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσης αυτής δεν 
έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία, δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει 
σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να 
αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται  
 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση 
για Γνώµη µε Επιφύλαξη, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας « ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη 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 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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                                      ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
 

Άλλο  Θέµα 
Οι  οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας " ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη µε επιφύλαξη την 15/05/2014 επί των οικονοµικών καταστάσεων της 
31ης ∆εκεµβρίου 2013. 
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
α)Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 
2190/1920. 
β)Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα 
άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 
 

Πάτρα, 10 Ιουλίου 2015 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12811 
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ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
                                     ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 43α και 136 του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλουµε στη Γενική Συνέλευσή σας τις 
Οικονοµικές Καταστάσεις της  ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) για τη χρήση 2014 που 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η παρούσα έκθεση καθώς και οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις απεικονίζουν την 
πραγµατική κατάσταση της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και 
παρακαλούµε για την έγκριση αυτών. 
 

1.  Γενική ανασκόπηση 
 

Η χρήση του 2014 υπήρξε κερδοφόρα για την Εταιρεία. Τα προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε € 133 
χιλ. περίπου, έναντι € 523 χιλ. περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών 
ανήλθε στα € 29,2 εκατοµµύρια περίπου, µειωµένος κατά 6,7% σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση, λόγω της ολοκλήρωσης στο έτος 2013 του προγράµµατος διανοµής ρυζιού σε άπορους. 
Αντίστοιχα, οι συνολικές κατ’ όγκο πωλήσεις µειώθηκαν κατά 22% σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση, λόγω της ιδιαίτερα µεγάλης συνεισφοράς της προαναφερθείσας κατηγορίας στον όγκο 
πωλήσεων. 
 
 

2.  Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 
 

Κατά την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014, τα καθαρά (µετά από φόρους) κέρδη της 
Εταιρείας ανήλθαν σε € 198 χιλ. περίπου, έναντι € 497 χιλ.περίπου της προηγούµενης χρήσης. 
 
Στη µεταβολή των καθαρών αποτελεσµάτων συνέβαλαν οι ακόλουθοι λόγοι: 
 
 

• Οι καθαρές πωλήσεις µειώθηκαν κατά 6,6% κατ’ αξία, λόγω της ολοκλήρωσης στο έτος 2013 του 
προγράµµατος διανοµής ρυζιού σε άπορους. 

 
• Ως ανωτέρω, το κόστος από την µεταβολή αποθεµάτων - αναλώσεις υλών και υλικών µειώθηκε 

κατά 5,2%. 
 

• Τα έξοδα προσωπικού µειώθηκαν κατά 6,3% λόγω του εξορθολογισµού των δαπάνης για 
µισθούς και ηµεροµίσθια. 

 
• Οι αµοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων µειώθηκαν κατά 14,2% λόγω κυρίως της µείωσης 

των δαπανών για λοιπές παροχές και προµήθειες τρίτων. 
 

• Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 16,7% λόγω των αυξηµένων εύλογων αξιών, όπως προέκυψαν 
από τη σχετική έκθεση αποτίµησης για τους σκοπούς µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α.  

 
• Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν κατά 5,9% ως απόρροια της διαρκούς προσπάθειας 

συγκράτησης των σχετικών δαπανών. 
 

3.  Οικονοµική θέση της Εταιρείας 
 

Κατά την κλειόµενη χρήση, συνέβησαν µεταβολές στην οικονοµική θέση της Εταιρείας οι οποίες 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

• Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις µειώθηκαν κατά 1,3%, λόγω της µικρής βελτίωσης της 
διαχείρισης των πιστώσεων. 
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• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 1,3% λόγω κατά βάση της θετικής διαφοράς 

αποτίµησης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας και δη των εδαφικών εκτάσεων, 
κτηριακών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού καθώς και 
µέσων µεταφοράς στις εύλογες αξίες τους κατά τα προβλεπόµενα στα ∆.Π.Χ.Α. 

 
• Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων µειώθηκε σηµαντικά λόγω κυρίως των θετικών 

αποτελεσµάτων και της βελτιωµένης χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης. 
 
• Οι φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι µειώθηκαν σηµαντικά λόγω κυρίως της µείωσης της 

κερδοφορίας. 
 
• Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 3,4%, λόγω της συγκράτησης των 

αγορών στο τέλος της χρήσης. 
 

Οι βασικοί αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 
 

  2014 2013

∆είκτης οικονοµικής αυτάρκειας 
Ίδια Κεφάλαια 

  

116% 104%
Σύνολο Υποχρεώσεων    

∆είκτης βαθµού χρηµατοδότησης των Ίδια Κεφάλαια 
102% 97%

ακινητοποιήσεων από Ίδια Κεφάλαια Πάγια   

∆είκτης απεικόνισης γενικής ρευστότητας 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

141% 113%
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

 

4.  Σηµαντικά γεγονότα που αφορούν στην κλειόµενη χρήση 
 

Αυτή είναι η πρώτη χρήση κατά την οποία η Εταιρεία συντάσσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). 
 

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18
ης

 Φεβρουαρίου 2015, αποφασίστηκε η 
υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ήδη από την κλειόµενη χρήση 
2014. Για τον σκοπό αυτό έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες προσαρµογές στα βιβλία και στους 
λογαριασµούς της Εταιρείας, ώστε οι αξίες να απεικονίζονται σύµφωνα µε τα νέα πρότυπα. 
 
5.  Προοπτικές 
 
Η Εταιρεία προβλέπει, ότι κατά την τρέχουσα χρήση θα διατηρήσει ικανοποιητική δραστηριότητα 
στα ίδια περίπου επίπεδα µε αυτά της κλειόµενης χρήσης. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά για το 
έτος που διανύουµε, ότι η αγορά των ρυζιών και των οσπρίων θα είναι ελαφρώς ανοδική σε 
επίπεδο όγκου λόγω της στροφής των καταναλωτών σε λύσεις υγιεινής διατροφής καθώς και της  
µείωσης της εκτός οικίας εστίασης. Σε επίπεδο αξίας πωλήσεων όµως η πίεση θα συνεχιστεί, 
κυρίως λόγω της αναµενόµενης περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
αλλά και του συνεχιζόµενου ρυθµού αύξησης στην ένταση των προωθητικών ενεργειών που θα 
συµπιέσουν ακόµη περισσότερο τις τιµές πώλησης. 
 
Η ∆ιοίκηση, εντούτοις, στοχεύει στην αύξηση των µεριδίων αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις 
υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, µέσα από επιθετική τιµολογιακή πολιτική, το 
άνοιγµα και την αξιοποίηση νέων καναλιών διάθεσης και διανοµής των προϊόντων της, την 
διαφοροποίηση από τον ανταγωνισµό σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως µέσα από το λανσάρισµα 
νέων καινοτόµων προϊόντων που θα προσθέτουν αξία στις αγορές του καταναλωτή. 
 
Η είσοδος σε νέες αγορές αποτελεί βασικό στόχο και για το 2015. 
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6. Κυριότεροι Κίνδυνοι 

Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων: 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή 
τρίτος σε συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις 
και σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τις απαιτήσεις από πελάτες. Ένας πελάτης ξεπερνά το 10% των 
καθαρών πωλήσεων αφαιρουµένων των σχετικών παροχών και εποµένως, ο πιστωτικός κίνδυνος 
είναι κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών. 
 

Η ∆ιοίκηση εφαρµόζει συγκεκριµένη πιστωτική πολιτική και η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 
παρακολουθείται συστηµατικά. Πιστοληπτικές αξιολογήσεις διενεργούνται για όλους τους πελάτες 
και εµπράγµατες ή τραπεζικές εγγυήσεις λαµβάνονται σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί 
απαραίτητο. 
 

Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η Εταιρεία όπως προκύπτει από τις 
οικονοµικές καταστάσεις, εµφανίζει επαρκή ρευστότητα και συνεχή βελτίωση των σχετικών δεικτών 
και εποµένως ο σχετικός κίνδυνος δεν φαίνεται να µπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της. 
 

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 
 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων, που επηρεάζουν 
τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών της µέσων. 
 

Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και µέσα αντιστάθµισης 
κινδύνου, ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις συνθήκες της αγοράς. 
 

Λειτουργικός κίνδυνος 
 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άµεσης ή έµµεσης ζηµίας που προκύπτει από αιτίες 
που σχετίζονται µε τις διαδικασίες, το προσωπικό της Εταιρείας, την τεχνολογία και τις υποδοµές, 
καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες (πλην του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και 
ρευστότητας) όπως αυτές προκύπτουν από νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τα γενικώς 
αποδεκτά πρότυπα εταιρικής συµπεριφοράς. Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από το σύνολο 
των εργασιών της Εταιρείας. Στόχος της Εταιρείας είναι η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, 
έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος οικονοµικών ζηµιών και προσβολής της φήµης της Εταιρείας. 
Για την διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου έχουν θεσπιστεί γενικά πρότυπα, όπως κατάλληλος 
διαχωρισµός των καθηκόντων, συµφωνία και παρακολούθηση συναλλαγών, συµµόρφωση µε 
ρυθµιστικές και άλλες νοµικές απαιτήσεις κλπ. 
 

7.  Άλλα σηµαντικά γεγονότα 
 

Από την λήξη της κλειόµενης χρήσης 31/12/2014 µέχρι την ηµέρα σύνταξης της παρούσας 
έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ. 
 

8. Μερισµατική Πολιτική 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2014 (χρήση 2013: € 
14.172,74). 
 

 

Αγρίνιο, 30 Απριλίου 2015 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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Οι σηµειώσεις των σελίδων 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 

 Σηµειώσεις 2014 2013 
 
Πωλήσεις  

 
29.241.573 31.303.067 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 4 5.428 61.803 
Μεταβολή αποθεµάτων - Αναλώσεις υλών και 
υλικών 5 (15.195.895) (16.027.606) 
Έξοδα προσωπικού 6 (4.037.009) (4.308.656) 
Αµοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων  7 (4.084.020) (4.758.141) 
Αποσβέσεις  8 (1.553.498) (1.295.031) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 9 (3.969.215) (4.219.084) 
Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών  

αποτελεσµάτων και φόρων 
 

407.364 756.352 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   350.540 362.551 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (625.115) (595.597) 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  10 (274.575) (233.046) 

Κέρδη προ φόρων  132.789   523.306 

Φόρος εισοδήµατος 11 65.077   (26.796) 
  

Κέρδη µετά από φόρους  197.866 496.510 

    
    
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή  
βασικά και προσαρµοσµένα 

19 0,07 0,18 

    
 
Κέρδη πρo φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων                                                                                  

 

1.960.862 2.051.383 
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καταστάσεων. 
 

  2014 2013 
Κέρδη µετά από φόρους που αναγνωρίσθηκαν 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

 197.866 496.510 

    
Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν 
απευθείας  στα Ίδια Κεφάλαια: 

   

    

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) παροχών σε 
εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 
   

(170.262)    153.097 
Σύνολο λοιπών αποτελεσµάτων που 
καταχωρήθηκαν  απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 

 (170.262) 153.097 

Συνολικό αποτέλεσµα  27.604 649.607 
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 Σηµειώσεις 2014 2013 

Περιουσιακά Στοιχεία      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 12  25.309.802 26.207.022

Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 13  30.000 30.000

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14  49.011 46.180

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   25.388.813 26.283.202

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέµατα 15  8.562.683 8.922.571

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16  12.779.537 12.942.631

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 17  1.070.440 1.568.486

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   22.412.660 23.433.688

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   47.801.473 49.716.890

Ίδια Κεφάλαια 

     

     

Μετοχικό κεφάλαιο 19  8.503.641 8.503.641

Αποθεµατικά 20  9.831.742 9.830.742
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων 20  10.725.710 10.400.789

Υπόλοιπο κερδών εις νέον   (3.350.658) (3.364.089)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   25.710.435 25.371.083

Υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

∆άνεια 21  3.398.677

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 22  57.278 535.311

Παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 23  473.517 301.642

Λοιπές προβλέψεις   10.228 20.671

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   0,00 348.929

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 24  2.311.124 2.322.325

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   6.250.824 3.528.878

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

∆άνεια 21  5.098.891 9.657.757

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 22  478.033 478.660

Φόρος εισοδήµατος 25  60.284 118.677

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25  10.203.006 10.561.835

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   15.840.214 20.816.929

Σύνολο υποχρεώσεων   22.091.038 24.345.807

      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   47.801.473 49.716.890
      

 
 
 

 
 
 
Οι σηµειώσεις των σελίδων 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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 Κεφάλαια και αποθεµατικά που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας  

  
Μετοχικό 

 
Αποθεµατικό 
αναπρ. αξίας 

Κέρδη εις 
Σύνολο 

  

Αποθεµατικά Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  κεφάλαιο νέο 

    
ενσωµ. ακιν. 

 

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 7.961.265 9.299.314 10.255.071 (3.953.121) 23.562.529

  

     

 
Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης και σχηµατισµός 
αποθεµατικών     

 Κέρδη χρήσης µετά από φόρους - - - 496.510 496.510

 Σχηµατισµός τακτικού και λοιπών αποθεµατικών - 531.428 -            (4.846) 526.582

 Υπεραξία ενσώµατων ακινητοποιήσεων - - 196.916 - 196.916

 Αναβαλλόµενη φορολογία υπεραξίας - - (51.198) - (51.198)

 
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες) παροχών σε εργαζόµενους 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

- - - 153.097 153.097 

      

  

     

 
Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης και σχηµατισµός 
αποθεµατικών - 531.428 145.718 644.761 1.321.907

       

 
 
Συναλλαγές µε τους µετόχους µε επίδραση απευθείας   

 
  

 στα Ίδια Κεφάλαια      

 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 542.376 - - - 542.376

 Μερίσµατα - -          (55.729) (55.729)

  

     

 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 8.503.641 9.830.742 10.400.789 (3.364.089) 25.371.083
       

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 

   Κέρδη εις 
νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

 

Αποθεµατικά 

 
Αποθεµατικό 
αναπρ. αξίας   

    ενσωµ. ακιν.  

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 8.503.641 9.830.742 10.400.789 (3.364.089) 25.371.083
    

 
  

 
Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης και σχηµατισµός 
αποθεµατικών   

 
  

 Κέρδη χρήσης µετά από φόρους - - 197.866 197.866

 Σχηµατισµός τακτικού και λοιπών αποθεµατικών 1.000 1.000

 Υπεραξία ενσώµατων ακινητοποιήσεων  439.083 439.083

 Αναβαλλόµενη φορολογία υπεραξίας  (114.162) (114.162)

 

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες) παροχών σε εργαζόµενους 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

- - (170.262) (170.262) 

 
 

      
       

 
Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης και σχηµατισµός 
αποθεµατικών - 1.000 324.921 27.604 353.525

       

 Συναλλαγές µε τους µετόχους, µε επίδραση απευθείας   

 

  

 στα Ίδια Κεφάλαια      

 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - - -

 Μερίσµατα - - (14.173) (14.173)
       

 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 8.503.641 9.831.742 10.725.710 (3.350.658) 25.710.435
      

 

Οι σηµειώσεις των σελίδων 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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 2014 2013 
   

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων 132.789 523.306 

Προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 1.553.498 1.295.031 

Προβλέψεις (8.831) (78.651) 

Κέρδη από πώληση παγίων (1.599) (922) 

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 623.504 581.975 

 2.299.361 2.320.739 

 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   

Μεταβολές σε:   

- Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (2.831) (7.292) 

- Αποθέµατα 359.888 (750.978) 

- Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 164.094 2.409.513 

- Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (826.435) (6.005.811) 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.994.078 (2.033.829) 

Τόκοι πληρωθέντες (625.115) (595.597) 
   

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.368.963 (2.629.426) 
   

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.611 13.622 

Εισπράξεις από πώληση ενσωµάτων περιουσιακών στοιχείων 1.599 922 

Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων (217.198) (1.273.164) 
   

Καθαρές ταµειακές ροές προς επενδυτικές δραστηριότητες (213.988) (1.258.620) 
   

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 

Αντληθέντα δάνεια (1.160.188) 2.402.762 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (478.660) (478.477) 

Μερίσµατα πληρωθέντα (14.173) (55.729) 
   

Καθαρές ταµειακές ροές προς χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (1.653.021) 1.868.556 
   

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα (498.046) (2.019.490) 
   

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα την 1η Ιανουαρίου 1.568.486 3.587.976 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα την 31η ∆εκεµβρίου 1.070.440 1.568.486 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις των σελίδων 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 



 Σελίδα 14 

 

 

 

  

ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  
                                     ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014  (ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1955 (αρχικά ως Ο.Ε.), έχει την έδρα 
της στο ∆ήµο Αγρινίου του νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Η διάρκεια της σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
καταστατικού της ορίσθηκε για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από 31/12/1982 , ηµεροµηνία 
καταχώρησης στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 
2032. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εµπορία 
ρυζιού και οσπρίων καθώς και στην εµπορία ετέρων ειδών διατροφής.   
Οι οικονοµικές καταστάσεις Εταιρείας αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrino.gr 
 

2. Βάση κατάρτισης 

 

(α) Πλαίσιο κατάρτισης: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνήΠρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Αυτές είναι οι πρώτες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και έχει εφαρµοσθεί το ∆.Π.Χ.Α. 1 – 
Πρώτη εφαρµογή ∆.Π.Χ.Α. Στη σηµείωση 30 παρατίθεται αναλυτική επεξήγηση για την επίδραση 
της µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α. στην οικονοµική κατάσταση, την οικονοµική απόδοση και τις 
ταµειακές ροές της Εταιρείας. 
 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 Απριλίου 2015. 
 

(β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και 
ετοιµάζει τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και 
την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, όπως έχει το δικαίωµα και στη συνέχεια πραγµατοποιεί 
εξωλογιστικές εγγραφές προσαρµογής, προκειµένου να καταρτίσει τις οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 
 
(γ) Βάση αποτίµησης: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους. 
 

(δ) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης: Οι Οικονοµικές 
Καταστάσειςπαρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. Όλες οι 
οικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε ευρώ έχουν στρογγυλοποιηθεί, εκτός εάν 
υπάρχει σχετική διαφορετική αναφορά. 
 

(ε) Εκτιµήσεις και παραδοχές: Η σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α.,όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να 
παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν την εφαρµογή των 
λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών υπολοίπων των περιουσιακών 
στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να 
διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. 
 

Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι 
αναθεωρήσεις στις λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιήθηκαν 
και στις µελλοντικές λογιστικές περιόδους που επηρεάζουν. 
 

Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά µε τις περιοχές, στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιµήσεων 
και κρίσιµες αποφάσεις αναφορικά µε την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών µε σηµαντική 
επίδραση στα ποσά που καταχωρούνται στις Οικονοµικές Καταστάσεις περιγράφονται στις 
ακόλουθες σηµειώσεις: 
 

• Σηµείωση 11 – Φόροι εισοδήµατος 
 

• Σηµείωση 23 – Παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 

• Σηµείωση 24 – Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
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3. Βασικές λογιστικές πολιτικές 

 

Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται από την Εταιρεία για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων και στην ετοιµασία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, έναρξης της 

1
ης

 Ιανουαρίου 2013 για σκοπούς µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Α.. 
 
 

α)  Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
 

Θυγατρικές εταιρείες είναι οντότητες που ελέγχονται από την Εταιρεία. Έλεγχος υπάρχει, όταν η 
Εταιρεία έχει την εξουσία, άµεσα ή έµµεσα, να κατευθύνει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές 
αρχές µιας οντότητας, µε σκοπό την αποκόµιση οφέλους από τις δραστηριότητες της. Για την 
εκτίµηση της ύπαρξης ελέγχου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν δικαιώµατα ψήφου τα οποία προς το 
παρόν µπορούν να ασκούνται ή δύνανται να τροποποιηθούν. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές 
εταιρείες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως αυτών, µειούµενο µε τυχόν αποµείωση της αξίας των 
επενδύσεων. 
 

β)  Λειτουργικοί τοµείς 
 

Η Εταιρεία προσδιορίζει και παρουσιάζει λειτουργικούς τοµείς, σύµφωνα µε την εσωτερική 
πληροφόρηση που παρέχεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ως ο κύριος λήπτης των επιχειρηµατικών 
αποφάσεων της Εταιρείας. Ένας λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό της Εταιρείας που 
αναλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες, από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και να 
αναλαµβάνει έξοδα, του οποίου τα αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον κύριο λήπτη των 
επιχειρηµατικών αποφάσεων της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε κατανοµή πόρων 
στον τοµέα και την αξιολόγηση των επιδόσεων του και για τον οποίο είναι διαθέσιµες ξεχωριστές 
οικονοµικές πληροφορίες. Η Εταιρεία εξέτασε τις απαιτήσεις τουεν λόγω προτύπου (∆.Π.Χ.Α. 8 -
Λειτουργικοί Τοµείς) και ως προς τα ποσοτικά όρια, αξιολογώντας, ότι λειτουργεί και λαµβάνει 
αποφάσεις σχετικά µε τις δραστηριότητές της ως ένας λειτουργικός τοµέας. 
 

γ)  Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, που 
είναι το νόµισµα της Εταιρείας (λειτουργικό νόµισµα). 
 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιµώνται στο 
λειτουργικό νόµισµα. 
 

Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα 
της Εταιρείας µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά στοιχεία σε ξένο νόµισµα, του 
Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε τις τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές, κέρδη ή ζηµίες, που προκύπτουν καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα. 
 

Τα µη νοµισµατικά στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αποτιµώνται µε τις τιµές των 
ξένων νοµισµάτων που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισής τους, εκτός από τις 
κατηγορίες των µη νοµισµατικών στοιχείων που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες. Στην περίπτωση 
αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές αποτελούν µέρος των κερδών ή ζηµιών από τη µεταβολή της 
εύλογης αξίας και καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ή απευθείας σε αποθεµατικό της Καθαρής 
Θέσης, ανάλογα µε την κατηγορία αποτίµησης του µη νοµισµατικού στοιχείου. 
 

δ)  Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 

(i) Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα- χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τα δάνεια, τις απαιτήσεις και τις καταθέσεις κατά την ηµεροµηνία 
που δηµιουργούνται. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 
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αρχικά κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, κατά την οποία η Εταιρεία καθίσταται συµβαλλόµενο 
µέρος σε συναλλαγή µε αντικείµενο τα µέσα αυτά. 
 

Η Εταιρεία διαγράφει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, όταν τα συµβατικά δικαιώµατα 
επί των χρηµατικών ροών από το περιουσιακό στοιχείο λήξουν ή η Εταιρεία µεταβιβάσει τα 
συµβατικά δικαιώµατά της να λαµβάνει χρηµατικές ροές από αυτό το περιουσιακό στοιχείο και 
ταυτόχρονα µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. 
Σε περίπτωση συναλλαγών που, παρά τη µεταβίβαση του συµβατικού δικαιώµατος για την 
είσπραξη των ταµειακών ροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη που απορρέουν από αυτά παραµένουν στην Εταιρεία, δε διακόπτεται η αναγνώριση των 
στοιχείων αυτών. Το ποσό που εισπράττεται από τη µεταβίβαση αναγνωρίζεται ως 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό 
ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης όταν και µόνον όταν η Εταιρεία έχει το 
νοµικό δικαίωµα να συµψηφίσει τα ποσά και προτίθεται είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση 
είτε να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 
 

Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: εµπορικές 
και λοιπές απαιτήσεις και ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 
 

Οι απαιτήσεις είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά. Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν τυχόν άµεσα συνδεδεµένα µε τις 
συναλλαγές κόστη. Μετά την αρχική αναγνώριση τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται στο 
αποσβεσµένο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου µείον τυχόν ζηµία 
αποµείωσης. 
 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις όψεως 
σε τράπεζες. 
 

(ii) Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα - Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
 

Η Εταιρεία δε χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και µέσα αντιστάθµισης 
κινδύνου. 
 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, 
κατά την οποία η Εταιρεία γίνεται αντισυµβαλλόµενο µέρος, βάσει των συµβατικών όρων του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου. 
 

Η Εταιρεία προβαίνει σε διακοπή αναγνώρισης µίας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, όταν οι 
συµβατικές υποχρεώσεις της εκπληρωθούν, ακυρωθούν ή εκπνεύσουν. 
 

Όπου η υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη, από τον ίδιο 
δανειστή µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της υφιστάµενης υποχρέωσης 
τροποποιούνται ουσιωδώς, µια τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιµετωπίζεται ως διαγραφή της 
αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση µιας νέας υποχρέωσης, και η διαφορά των αντίστοιχων 
ποσών αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό 
ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, όταν και µόνον όταν, η Εταιρεία έχει το 
νοµικό δικαίωµα να συµψηφίσει τα ποσά και προτίθεται, είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση, 
είτε να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 
 

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν είναι παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα: δανειακές, εµπορικές, φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις. 
 

Οι εν λόγω χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν 
τυχόν άµεσα συνδεδεµένα µε τις συναλλαγές κόστη. Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτές οι 
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χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας την 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 

(iii) Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονοµαστικές µετοχές και εµφανίζεται στα Ίδια 
Κεφάλαια. Κόστη που συνδέονται άµεσα µε την έκδοση κοινών µετοχών αναγνωρίζονται ως 
µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. 
 

ε)  Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις εύλογη αξία, η οποία προσδιορίζεται από 
ανεξάρτητους εκτιµητές, µειωµένη µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευµένες 
αποµειώσεις της αξίας τους. 
 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από 
αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται κατευθείαν στην καθαρή θέση σε αποθεµατικό 
µε τίτλο «αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας ενσώµατων ακινητοποιήσεων», εκτός εάν αφορά 
σε αναστροφή µειωτικής αναπροσαρµογής (υποτίµησης) του ίδιου περιουσιακού στοιχείου που 
είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση ισόποσο µέρος της αναπροσαρµογής 
καταχωρείται στα έσοδα. Περαιτέρω, µειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την 
αναπροσαρµογή, καταχωρούνται στα έξοδα, αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο 
αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. Οι αξίες των 
ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίστηκαν κατά την 1 Ιανουαρίου 2013, ηµεροµηνία 
µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α., για τα Γήπεδα/Οικόπεδα, Κτίρια/Εγκαταστάσεις Κτιρίων, 
Μηχανήµατα/Λοιπό Μηχανολογικό Εξοπλισµό και Μεταφορικά Μέσα σύµφωνα µε την εύλογη αξία 
τους (τεκµαρτό κόστος), για δε τα λοιπά πάγια στοιχεία σύµφωνα µε το ιστορικό κόστος κτήσης 
τους. 
 

Όταν τµήµατα ενός ενσώµατου στοιχείου έχουν διαφορετική ωφέλιµη ζωή, αναγνωρίζονται 
λογιστικά ως χωριστά στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Τα κέρδη ή ζηµίες κατά την 
πώληση ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων προσδιορίζονται µε τη σύγκριση των 
εσόδων από την πώληση µε τη λογιστική τους αξία και περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. 
 

Το κόστος της αντικατάστασης τµήµατος στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία του στοιχείου, εάν είναι πιθανό, ότι τα µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος 
µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του αντικατασταθέντος τµήµατος διαγράφεται. 
Τα κόστη επισκευής των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 
αποτελέσµατα, όταν πραγµατοποιούνται. 
 

Αποσβέσεις 
 
Οι δαπάνες απόσβεσης κάθε περιόδου καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται στα αποτελέσµατα µε τη 
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων, δεδοµένου ότι αυτή αντανακλά καλύτερα τον αναµενόµενο ρυθµό ανάλωσης 
των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στα περιουσιακά στοιχεία. Τα 
οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 

Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 
 

  Ωφέλιµη Ζωή 
   

 Κτήρια και εγκαταστάσεις κτηρίων 50 έτη 

 Μηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις 15-35 έτη 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-15 έτη 

 Μεταφορικά µέσα 12-15 έτη 
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Η µέθοδος απόσβεσης, η ωφέλιµη ζωή και η υπολειµµατική αξία των παγίων επανεξετάζονται σε 
κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται εάν αυτό είναι 
αναγκαίο. 
 

 

στ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, που αποκτήθηκαν από την 
Εταιρεία εµφανίζονται στο κόστος τους µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και κατά 
τις ζηµίες αποµείωσης τους.  

 

Μεταγενέστερες δαπάνες επί κεφαλαιοποιηθέντων άυλων περιουσιακών στοιχείων, 
κεφαλαιοποιούνται µόνο, όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται 
στο συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρονται. Όλες οι άλλες δαπάνες καταχωρούνται 
στα έξοδα κατά την πραγµατοποίησή τους. 

 

Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης κατά τη 
διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείου.Η εκτιµώµενη 
διάρκεια ωφέλιµης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 

 

  Ωφέλιµη Ζωή 
   

 Σήµατα 5 έτη 

 Λογισµικό (προγράµµατα ERP) 3-5 έτη 

 Λογισµικό (λοιπά προγράµµατα) 1-5 έτη 
   

 
 

ζ)  Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία 
 

Μισθώσεις, βάσει των οποίων η Εταιρεία αναλαµβάνει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη της ιδιοκτησίας χαρακτηρίζονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Μετά την αρχική 
αναγνώριση το µισθωµένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται ως ποσό ίσο µε το χαµηλότερο, 
µεταξύ της εύλογης αξίας του και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Μετά την 
αρχική αναγνώριση, το περιουσιακό στοιχείο λογιστικοποιείται σύµφωνα µε τη λογιστική πολιτική 
που εφαρµόζεται για αυτό το περιουσιακό στοιχείο. 

 

Οι λοιπές µισθώσεις αποτελούν λειτουργικές µισθώσεις και δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της Εταιρείας. 

 

η)  Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατά είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου ετήσιου σταθµικού 
κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το 
κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους 
παραγωγής. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αποτελεί την εκτιµώµενη τιµή πώλησης στα πλαίσια 
της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας, αφαιρουµένων των υπολογιζόµενων εξόδων 
ολοκλήρωσης και των εξόδων πώλησης. 
 

 

θ)  Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 

 

(i) Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένων 
των απαιτήσεων) 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται για ενδείξεις αποµείωσης της αξίας τους 
σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Κατόπιν της αρχικής αναγνώρισης, 
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τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται, ότι έχουν αποµειωθεί, όταν υπάρχουν 
αντικειµενικές ενδείξεις, ότι ένα γεγονός επέδρασε αρνητικά στις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές 
ροές τους, οι οποίες µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Αντικειµενικές ενδείξεις, ότι τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αποµειωθεί αποτελούν η αθέτηση όρων ή η 
παράβλεψη υποχρεώσεων εκ µέρους του οφειλέτη, η αναδιάρθρωση του οφειλόµενου ποσού 
προς την Εταιρεία µε όρους που η Εταιρεία δε θα αποδεχόταν διαφορετικά και ενδείξεις, ότι ο 
οφειλέτης ή ο εκδότης θα πτωχεύσει. 
 

Η ζηµία αποµείωσης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που αποτιµάται στο 
αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών του, προεξοφληµένων µε το 
αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και 
παρουσιάζεται σε λογαριασµό πρόβλεψης έναντι των απαιτήσεων. Ζηµία αποµείωσης που έχει 
αναγνωριστεί κατά τις προηγούµενες περιόδους αναλογίζεται εάν υπάρξει αλλαγή στις εκτιµήσεις 
που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας που σχετίζονται αντικειµενικά 
µε γεγονότα µεταγενέστερα της περιόδου που αναγνωρίστηκε αρχικά η αποµείωση. 
 

Ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη για αποµείωση 
απαιτήσεων, που αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη ζηµία από µη είσπραξη απαιτήσεων. Η 
σχηµατιζόµενη πρόβλεψη σχηµατίζεται για να καλύψει πιθανούς µελλοντικούς κινδύνους, όταν 
υπάρχει αντικειµενική ένδειξη (όπως σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες του πελάτη), ότι η Εταιρεία 
δε θα εισπράξει το σύνολο της απαίτησης, σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους της συναλλαγής. Η 
Εταιρεία σχηµατίζει µια πρόβλεψη για αποµείωση, η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίµηση της για 
ζηµίες από εµπορικές απαιτήσεις. Η Εταιρεία, στην περίπτωση που θεωρεί ότι δεν υπάρχει 
περιθώριο ανάκτησης της απαίτησης, θεωρεί την απαίτηση ανεπίδεκτη είσπραξης και τη διαγράφει 
απευθείας σε µείωση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που αφορά. Η ζηµία 
αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
 

(ii) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των αποθεµάτων και των αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων, επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών 
καταστάσεων για ένδειξη πιθανής αποµείωσης της αξίας τους. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
γίνεται εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού τους. Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον αυτά 
έχουν αόριστη ωφέλιµη ζωή, το ανακτήσιµο ποσό υπολογίζεται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 

Το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή µίας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών 
είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της αξίας του λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας του µείον το 
κόστος πώλησης. Για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης, οι εκτιµώµενες µελλοντικές 
ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία µε ένα προ-φόρου συντελεστή, ο οποίος 
αντανακλά τις τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήµατος και τους 
κινδύνους που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο. Για τον έλεγχο της αποµείωσης, τα 
περιουσιακά στοιχεία συγκεντρώνονται στη µικρότερη δυνατή µονάδα, που είναι ικανή να παράγει 
ταµειακές εισροές λόγω χρήσης και είναι ανεξάρτητες από τις ταµειακές εισροές άλλων 
περιουσιακών στοιχείων ή οµάδων («µονάδα παραγωγής ταµειακών ροών»). 
 

Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται, όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας 
µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών υπερβαίνει την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία τους και 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
 

Ζηµία αποµείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά τις προηγούµενες περιόδους επανεκτιµάται σε 
κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων για τυχόν ενδείξεις µείωσής της ή µη 
ύπαρξής της και αναλογίζεται, εάν υπάρξει αλλαγή στις εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τον 
προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας, µέχρι το ύψος της λογιστικής αξίας που θα προσδιοριζόταν, 
καθαρή από αποσβέσεις, εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης. 
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ι) Μερίσµατα 
 

Τα µερίσµατα καταχωρούνται ως υποχρέωση µετά την έγκριση της διανοµής από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. Οι ανώνυµες εταιρείες υποχρεούνται, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων αποφασίσει διαφορετικά, να διανέµουν σε µετρητά, κάθε έτος, στους µετόχους ποσοστό 
τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών. 
 

ια) Παροχές στο προσωπικό 
 

(i)  Βραχυπρόθεσµες παροχές στο προσωπικό 
 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές στο προσωπικό αναγνωρίζονται σε µη προεξοφληµένη βάση και 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, όταν πραγµατοποιούνται. Υποχρέωση αναγνωρίζεται για το 
ποσό που αναµένεται να πληρωθεί για το βραχυπρόθεσµο µέρος των πληρωµών, εάν η Εταιρεία 
έχει παρούσα υποχρέωση, νοµική ή τεκµαιρόµενη, ως αποτέλεσµα δεδουλευµένων υπηρεσιών 
από το προσωπικό, το κόστος της οποίας µπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα. 
 

(ii) Παροχές στο προσωπικό µετά τη έξοδο από την υπηρεσία 
 

Οι παροχές αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  (1) προγράµµατα καθορισµένων εισφορών και  

(2) προγράµµατα καθορισµένων παροχών. 
 

Ως πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ορίζεται ένα πρόγραµµα συνταξιοδότησης στα πλαίσια 
του οποίου η Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε µία ξεχωριστή οντότητα (ένα ασφαλιστικό 
ταµείο) και δε θα έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές 
στο ασφαλιστικό ταµείο στο µέλλον. Η υποχρέωση για τις εισφορές αυτές καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα ως έξοδο, όταν πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών από το 
προσωπικό. 
 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται για το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της καθορισµένης παροχής ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων που 
προσδιορίζεται, προεξοφλώντας τις εκτιµώµενες ταµειακές ροές των παροχών συνταξιοδότησης 
των εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία υποχρεούται σύµφωνα µε την ελληνική εργατική 
νοµοθεσία να παρέχει εφάπαξ αποζηµίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης στο 
προσωπικό της. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, 
ευρωπαϊκών οµολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης (τουλάχιστον ΑΑ) που έχουν ηµεροµηνίες 
λήξης σχετικές µε αυτές των υποχρεώσεων της Εταιρείας και που αφορούν το ίδιο νόµισµα στο 
οποίο οι παροχές συνταξιοδότησης θα πληρωθούν στο προσωπικό. Το ύψος της υποχρέωσης 
προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιµοποιώντας την αναλογιστική 
µέθοδο της Προβλεπόµενης Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει κέρδη ή ζηµιές από την µείωση στα ποσά των µελλοντικών εισφορών («περικοπή») ή 
των τερµατισµό παροχής («εκκαθάριση») ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών, όταν αυτή 
πραγµατοποιείται. Τα κέρδη ή ζηµιές από την περικοπή ή εκκαθάριση προκύπτουν από την 
µεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών, καθώς και των τυχόν 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών καθώς και τυχόν κόστους προϋπηρεσίας που δεν είχε 
αναγνωριστεί προηγούµενα. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν κατά τον 
υπολογισµό της υποχρέωσης της Εταιρείας από ένα πρόγραµµα, αναγνωρίζονται άµεσα στην 
καθαρή θέση. 
 

κ)  Κρατικές επιχορηγήσεις 
 

Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδο εποµένων χρήσεων στην εύλογη αξία τους, όταν 
υπάρχει λογική διαβεβαίωση, ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλες 
τις προϋποθέσεις που συνδέονται µε την επιχορήγηση. Επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε τα 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση 
µε τις δαπάνες που πρόκειται να αντισταθµίσουν. Επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε αγορές 
ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε σταθερή βάση βάσει 
της ωφέλιµης ζωής των σχετιζόµενων παγίων. 
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λ)  Προβλέψεις 
 

Μία πρόβλεψη καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή 
τεκµαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος και είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί 
εκροή οικονοµικού οφέλους για τακτοποίηση της υποχρέωσης και το ποσό αυτής µπορεί να 
εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και, αν δεν 
είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης, οι 
προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό, για τον οποίο 
αρχικά δηµιουργήθηκαν. Εάν η επίπτωση είναι σηµαντική, οι προβλέψεις προσδιορίζονται µε 
προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών εκροών κάνοντας χρήση ενός συντελεστή 
προ-φόρου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη διαχρονική αξία του χρήµατος και, όπου πρόσφορο, τους 
ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των 
προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου, καταχωρείται σαν 
κόστος δανεισµού. 
 

∆εν αναγνωρίζεται πρόβλεψη για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές. 
 

µ)  Αναγνώριση εσόδων 
 

Τα έσοδα από την πώληση των αγαθών κατά τη διάρκεια των συνήθων δραστηριοτήτων 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή είναι εισπρακτέο, καθαρά από 
τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών 
αναγνωρίζονται, όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη ιδιοκτησίας έχουν µεταβιβαστεί στον 
αγοραστή, η είσπραξη του τιµήµατος είναι πιθανή, τα κόστη που σχετίζονται µε την πώληση και η 
πιθανή επιστροφή των αγαθών από τον πελάτη µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, δεν υπάρχει 
συνεχιζόµενη ανάµιξη της Εταιρείας µε τα αγαθά και το ποσό του εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί 
αξιόπιστα. Αν είναι πιθανό, ότι οι εκπτώσεις θα χορηγηθούν και το ποσό τους µπορεί να 
αποτιµηθεί αξιόπιστα, τότε οι εκπτώσεις αναγνωρίζονται ως µείωση των εσόδων, όπως 
αναγνωρίζονται τα έσοδα από τις πωλήσεις. 
 

Η χρονική στιγµή της µεταβίβασης των κινδύνων και των ωφελειών διαφέρει ανάλογα µε τους 
επιµέρους όρους της συµφωνίας πώλησης. 
 

ν)  Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 

Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και τον αναβαλλόµενο φόρο 
εισοδήµατος. Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα στο βαθµό 
που δεν αφορούν µια συνένωση επιχειρήσεων, ή στοιχεία που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα 
Ίδια Κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά αποτελέσµατα. 
 
Ο τρέχων φόρος είναι ο αναµενόµενος φόρος εισοδήµατος πληρωτέος ή απαιτητός επί των 
φορολογικών κερδών ή ζηµιών της χρήσης, εφαρµόζοντας τον φορολογικό συντελεστή που έχει 
θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν προσαρµογών στο φόρο εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων. 
 

Αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
και την αξία των παραπάνω για φορολογικούς σκοπούς. Αναβαλλόµενος φόρος δεν αναγνωρίζεται 
για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές: αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ή 
υποχρεώσεων από συναλλαγή που δεν σχετίζεται µε συνένωση επιχειρήσεων και που δεν 
επηρεάζει τα λογιστικά ή τα φορολογικά κέρδη, διαφορές που σχετίζονται µε συµµετοχές σε 
θυγατρικές στο βαθµό που είναι πιθανό, ότι δε θα αναστραφούν στο προσεχές µέλλον καθώς και 
διαφορές που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Ο αναβαλλόµενος φόρος 
υπολογίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοσθούν στις 
προσωρινές διαφορές, όταν αυτές αναστραφούν µε βάση τους θεσπισµένους ή ουσιαστικά 
θεσπισµένους νόµους κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, εάν 
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υπάρχει σχετικό νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων και που συσχετίζονται µε φόρο εισοδήµατος που έχει επιβληθεί από την ίδια 
φορολογική αρχή στην ίδια φορολογική οντότητα ή σε διαφορετικές φορολογικές οντότητες, οι 
οποίες πρόκειται να εκκαθαρίσουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις τους σε 
καθαρή βάση, ή εάν αυτές πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα. 
 

Κατά τον προσδιορισµό του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου, η Εταιρεία συνεκτιµά την 
επίπτωση αβέβαιων φορολογικών θέσεων και το κατά πόσο ενδέχεται να οφείλονται πρόσθετοι 
φόροι και τόκοι. Είναι πιθανό να τεθούν σε γνώση της Εταιρείας νέα στοιχεία και πληροφορίες που 
να οδηγήσουν σε τροποποίηση της εκτίµησης σχετικά µε την επάρκεια των σχηµατισµένων 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. ∆ιαφοροποιήσεις αυτού του τύπου στις φορολογικές 
υποχρεώσεις θα επηρεάσουν τα έξοδα φόρων της περιόδου πραγµατοποίησης της αναθεώρησης. 
 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται επί µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών 
και προσωρινών διαφορών στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή µελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές και οι προσωρινές 
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εξετάζονται 
σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και µειώνονται, όταν δεν είναι πλέον 
πιθανό, ότι το φορολογικό όφελος που σχετίζεται µε αυτές θα πραγµατοποιηθεί. 
 

Επιπλέον, φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων αναγνωρίζονται 
ταυτοχρόνως µε την υποχρέωση για την πληρωµή των µερισµάτων. 
 

ξ)  Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα περιλαµβάνουν έσοδα από επενδυµένα κεφάλαια. Τα έσοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, όταν καταστούν δεδουλευµένα µε τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιλαµβάνουν τους τόκους των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
και τους τόκους από την προεξόφληση των προβλέψεων. Τα κόστη δανεισµού που δε σχετίζονται 
άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 

Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγµατικές διαφορές εµφανίζονται 
καθαρά/συµψηφισµένα στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

ο)  Μισθώσεις 
 

Οι πληρωµές που γίνονται στα πλαίσια λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα ισόποσα κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Η Εταιρεία δε συνάπτει συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 

π) Νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες που δεν έχουν ακόµα εφαρµογή 
 

Έχουν γίνει τροποποιήσεις σε υπάρχοντα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες, στα οποία η ηµεροµηνία 
έναρξης εφαρµογής τους είναι µεταγενέστερη της 1 Ιανουαρίου 2014. 
 
Τα σχετικά µε την Εταιρεία νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες είναι: 
 

∆.Π.Χ.Α. 9-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, διερµηνεία 21-Εισφορές, τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32- 
Παρουσίαση χρηµατοοικονοµικών µέσων, τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 36-Γνωστοποιήσεις για το 
ανακτήσιµο ποσό µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού, τροποποιήσεις στα ∆.Π.Χ.Α. 
10-Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆.Π.Χ.Α. 11-Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο, ∆.Π.Χ.Α. 12-
Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε λοιπές εταιρείες, τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 27-Ατοµικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆.Λ.Π. 28-Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες. 
 

Η Εταιρεία δεν προτίθεται να εφαρµόσει τα πρότυπα αυτά νωρίτερα από την ηµεροµηνία 
υποχρεωτικής εφαρµογής τους και η επίπτωση της εφαρµογής τους δεν έχει προσδιοριστεί. 
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 4. Λοιπά λειτουργικά έσοδα   

   2014 2013 
    

 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους - 1.521 

 Επιχορηγήσεις 5.428 54.283 

 Λοιπά έσοδα - 6.000 
    

 Σύνολο 5.428 61.804 
     

     

 

5. Μεταβολή αποθεµάτων - Αναλώσεις υλών και υλικών 
 

   2014 2013 
    

 Μεταβολή αποθεµάτων προϊόντων (53.885) 244.087 

 Αναλώσεις εµπορευµάτων 1.121.455 642.905 

 Αναλώσεις Α' & Β' Υλών – Υλικών& Ειδών συσκευασίας 14.320.293 15.040.832 

 Αναλώσεις λοιπών αποθεµάτων (191.968) 99.782 
    

 Σύνολο 15.195.895 16.027.606 
     

     

 6. Έξοδα προσωπικού   

   2014 2013 
    

 Μισθοί και ηµεροµίσθια 2.600.639 2.852.442 

 Εργοδοτικές εισφορές 684.265 793.975 

 Παροχές σε εργαζόµενους λόγω εξόδου από υπηρεσία (σηµείωση 23) 179.239 194.130 

 Λοιπές παροχές στους εργαζόµενους 572.866 468.107 
    

 Σύνολο 4.037.009 4.308.655 
     

     

 

Τo απασχολούµενο προσωπικό (ορισµένου και αορίστου χρόνου) για την τρέχουσα περίοδο  
ήταν 165 άτοµα (2013: 170 άτοµα). 
 
 

7. Αµοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων 
 

  2014 2013 
    

 ∆απάνες ενέργειας     436.285 482.773 

 Επισκευές - Συντηρήσεις 460.166 416.088 

 Προµήθειες τρίτων 1.327.168 1.700.464 

 Αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών 156.370 219.023 

 Λοιπές παροχές τρίτων 1.704.031 1.939.793 
    

 Σύνολο 4.084.020       4.758.141 
    

    

 

 8. Αποσβέσεις   

   2014 2013 
    

 Πάγια περιουσιακά στοιχεία (σηµείωση 12) 1.553.498 1.295.031 

 Σύνολο 1.553.498 1.295.031 
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9. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

 

  2014 2013 
    

 Έξοδα µεταφορών 803.912 887.174 

 Έξοδα προβολής και διαφήµισης 2.813.035 2.783.990 

 Φόροι και Τέλη 132.388 179.033 

 Υλικά άµεσης ανάλωσης 57.451 47.002 

 ∆ιάφορα έξοδα 162.429 321.885 
    

 Σύνολο 3.969.215 4.219.084 
    

    

 

10. Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

 

 Αναγνωρισµένα στα αποτελέσµατα   

  2014 2013 
    

 Τόκοι καταθέσεων 1.611 13.622 

 Αναλογία κέρδους σύµβασης πώλησης & µίσθωσης  348.929 348.929 
    

 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 350.540 362.551 
    

    

 Χρεωστικοί τόκοι δανείων (σηµείωση 22) 625.115 595.597 

 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα - - 
    

 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 625.115 595.597 
    

    

 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 274.575 233.046 
    

    

 

11. Φόροι εισοδήµατος 

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται 
στις εταιρείες στην Ελλάδα είναι 26% (2013: 26%). Ο συντελεστής αυτός είναι σε ισχύ για τη 
χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014. 
 

Επιπλέον, η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία απαιτεί πληρωµή προκαταβολής ποσοστού 80% 
στο ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήµατος. Η προκαταβολή συµψηφίζεται µε το φόρο της 
επόµενης χρήσης. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή 
οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά, έως ότου οι 
φορολογικές αρχές ή ο τακτικός ελεγκτής, βάσει των προβλεπόµενων στο άρθρο 82 παρ. 5 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 
φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές 
υποχρεώσεις. 
 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014, η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την 
χρήση 2010 και δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Συνεπώς οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για την χρήση 2010 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Σχετικά 
µε τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2011 έως και 2013, σύµφωνα µε το 
άρθρο 82§5 του Ν. 2238/94, εκδόθηκε από τον νόµιµο ελεγκτή Έκθεση Φορολογικής 
Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε 
φορολογικά αντικείµενα που ορίζει ο νόµος, ενώ για την τρέχουσα χρήση 2014 βρίσκεται σε 
εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συµµόρφωσης από τον νόµιµο ελεγκτή. 
Τα κύρια στοιχεία του εξόδου/(οφέλους) από τη φορολογία εισοδήµατος κατά την ηµεροµηνία 
αναφοράς είναι τα εξής: 
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   2014    2013 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος       

Τρέχων φόρος  60.284   118.677 

Σύνολο τρέχοντος φόρου  60.284   118.677 

Αναβαλλόµενος φόρος (όφελος)/ έξοδο 

      

      

∆ηµιουργία & αντιστροφή προσωρινών διαφορών  (125.361)   (91.881) 

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή  0   0 
        

Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου  (125.361)   (91.881) 

        

Συνολικό(όφελος)/ έξοδο από φόρο εισοδήµατος  (65.077)   26.796 

Συµφωνία πραγµατικού φορολογικού συντελεστή 

      

      

Κέρδη χρήσης  132.789   523.306 

Φόρος εισοδήµατος βάσει του εγχώριου φορολογικού συντελεστή 26,00% 34.525 26,00% 136.060 

Φορολογική επίδραση µη εκπιπτόµενων εξόδων 65,50% 86.980 12,53% 65.564 
Φορολογική επίδραση κερδών, για τα οποία δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογία -141,87% (188.383) -36,72% (192.154) 

Φορολογική επίπτωση λοιπών φόρων χρήσης 1,36% 1.801 3,28% 17.146 

Λοιπά 0 0,03% 180 

Επίπτωση πραγµατικού φορολογικού συντελεστή 49,01% (65.077) 5,12% 26.796 
        

 

12. Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
 

 

     Μηχανήµατα Μεταφορικά Έπιπλα 
Έργα υπό 

  
   

Γήπεδα Κτίρια και Τεχνικός µέσα 
 

Σύνολο    και Λοιπός εκτέλεση 
     Εξοπλισµός  Εξοπλισµός    
       

 
   

  Κόστος κτήσης         

  Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 6.152.749 9.256.890 24.425.559 2.000.663 1.815.174     299.466 43.950.501 

  Προσθήκες - 3.400 1.173.126 24.530 65.894     6.214 1.273.164 

  Υπεραξία εκτίµησης                  - (20.140) 154.656 62.401 -

  (108.680)

          196.917 

  Πωλήσεις, µεταφορές και λοιπές κινήσεις - - (1.128) - - (109.808) 
          

  Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 6.152.749 9.240.150 25.752.213 2.087.594 1.881.068 197.000 45.310.774 
           

           

  Σωρευµένες αποσβέσεις         

  Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 - 3.059.550 12.118.392 1.204.229 1.427.677 - 17.809.848 

  Αποσβέσεις - 179.260 828.939 147.734 139.098 - 1.295.031 

  Πωλήσεις, µεταφορές και λοιπές κινήσεις - - (1.127) - - - (1.127) 
          

  Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 - 3.238.810 12.946.204 1.351.963 1.566.775                 - 19.103.752 
          

          

  Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 6.152.749 6.001.340 12.806.009 735.631 314.293 197.000 26.207.022 
           

           

     Μηχανήµατα Μεταφορικά Έπιπλα 
Έργα υπό 

  
   

Γήπεδα Κτίρια και Τεχνικός µέσα 
 

Σύνολο    και Λοιπός  εκτέλεση 
     Εξοπλισµός  Εξοπλισµός    
           

  Κόστος κτήσης         

  Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 6.152.749 9.240.150 25.752.213 2.087.594 1.881.068 197.000 45.310.774 

  Προσθήκες 3 2 176.674 11.400 21.253 10.364 219.696 

   Υπεραξία εκτίµησης - (11.358) 379.573 70.867 -  439.082 

  Πωλήσεις, µεταφορές και λοιπές κινήσεις - - - - (2.500) (2.500) 
         

  Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 6.152.752 9.228.794 26.308.460 2.169.861 1.899.821 207.364 45.967.052 
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 Σωρευµένες αποσβέσεις        

 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 - 3.238.810 12.946.204 1.351.963 1.566.775 - 19.103.752 

 Αποσβέσεις - 184.799 1.105.892 149.232 113.575 - 1.553.498 

 Πωλήσεις, µεταφορές και λοιπές κινήσεις - - - - - - - 
        

 Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 - 3.423.609 14.052.096 1.501.195 1.680.350 - 20.657.250 
        

        

 Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014    6.152.752 5.804.745 12.256.804 668.666 219.471 207.364 25.309.802 
        

         

 

13.     Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 

 

 2014 2013 
   

Υπόλοιπο έναρξης 30.000 30.000

Πρόβλεψη αποµείωσης συµµετοχής 0 0
   

Υπόλοιπο λήξης 30.000 30.000
   

   

 

 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

  

Έµµεσο ποσοστό 
συµµετοχής Χώρα Αξία συµµετοχής 

 Επωνυµία 2014 2013 εγκατάστασης 2014 2013
3       

 Ι∆ΑΣ Ε.Π.Ε. 100,00% 100,00% Ελλάδα 30.000 30.000
ο       

 Σύνολο    30.000 30.000
       

       

 

H θυγατρική εταιρεία Ι∆ΑΣ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2010 και έχει την έδρα της στον ∆ήµο 
Μεταµόρφωσης του Νοµού Αττικής. ∆ραστηριοποιείται στην εµπορία και διανοµή παντός είδους 
τροφίµων, γεωργικών, βιοµηχανικών και γενικού εµπορίου ενώ η διάρκειά της έχει οριστεί σε 
τριάντα (30) έτη. Η συµµετοχή της Εταιρείας στην Ι∆ΑΣ Ε.Π.Ε. είναι έµµεση, µέσω της HERBITA 
INVESTMENTS LIMITED µε έδρα στην Κύπρο, στην οποία το ποσοστό συµµετοχής της εταιρείας 
ανέρχεται επίσης σε ποσοστό 100%. 

 

 

14.    Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
  2014 2013 
    

 ∆οθείσες εγγυήσεις 49.011 46.180 
    

 Σύνολο 49.011 46.180 
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15.    Αποθέµατα 
 

  2014 2013 
   

 Εµπορεύµατα 225.323 229.174 

 Προϊόντα έτοιµα 1.860.764 1.636.048 

 Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιµα υλικά   

 και είδη συσκευασίας 10.176.596 10.757.350 

 Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης αποθεµάτων (3.700.000) (3.700.000) 
   

 Σύνολο 8.562.683 8.922.572 
    

    

 

 

16.   Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

 2014 2013 
   

Απαιτήσεις από πελάτες 10.546.693 11.623.100 

Λοιπές απαιτήσεις 2.528.317 1.615.004 

Μείον:  Προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων (σηµείωση 28) (295.473) (295.473) 
   

Σύνολο 12.779.537 12.942.631 
   

   

 

 
Για την έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο και για την πρόβλεψη για ζηµίες αποµείωσης 
των εµπορικών απαιτήσεων γίνεται αναφορά στη σηµείωση 28. 
 

 

 

17.    Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

  2014 2013 
  

 Τραπεζικές καταθέσεις 1.021.200 1.505.211 

 Μετρητά 49.240 63.275 
   

 Σύνολο 1.070.440 1.568.486 
    

    

 

Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίου και η αντίστοιχη ανάλυση 
ευαισθησίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων αναλύονται στη 
σηµείωση 28. 
 

 

18.    Μετοχικό κεφάλαιο και κέρδη ανά µετοχή 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα µιας ψήφου ανά 
µετοχή στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων. Αυξήσεις ή µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου 
γίνονται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Την 31 ∆εκεµβρίου 2014 το 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε Ευρώ 8.503.641 (31 ∆εκεµβρίου 2013: Ευρώ 
7.961.265) διαιρούµενο σε 2.834.547 µετοχές (31 ∆εκεµβρίου 2013: 2.653.755) ονοµαστικής αξίας 
ευρώ 3,00 (σε απόλυτο ποσό) η καθεµία. 
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  2014 2013 
3    

 Εκδοθείσες µέχρι την 1
η
 Ιανουαρίου 2.834.547 2.834.547 

    

 Εκδοθείσες µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου πλήρως εξοφληµένες 2.834.547 2.834.547 
    

    

 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά και προσαρµοσµένα 0,07 0,18 
    

    

 
 

19.    Μερίσµατα 
 

Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης η Εταιρεία πραγµατοποίησε πληρωµές µερισµάτων ευρώ 
14.173 µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
των µετόχων του 2014 που θα πραγµατοποιηθεί την 30 Ιουνίου 2015, τη µη διανοµή µερίσµατος 
ως ακολούθως: 
 

  2014 2013 

  

    

Ευρώ 0,00 ανά µετοχή (31 ∆εκεµβρίου 2013:  Ευρώ 0,005) - 14.172,74 
      

      

 

∆εν υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις για τα ανωτέρω µερίσµατα. 
 

20.    Αποθεµατικά 
 

  2014 2013 
    

 Τακτικό αποθεµατικό 753.525 753.525 

 Λοιπά αποθεµατικά 9.078.217 9.077.217 

 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων 10.725.710 10.400.789 

    

 Σύνολο 20.557.452 20.231.531 
    

    

 

Τακτικό αποθεµατικό 
 

Σύµφωνα µε την Ελληνική εταιρική νοµοθεσία, οι ανώνυµες εταιρείες έχουν υποχρέωση να 
σχηµατίζουν τακτικό αποθεµατικό ύψους τουλάχιστον 5% επί των ετησίων καθαρών κερδών τους, 
όπως προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία, έως ότου φθάσει στο ένα τρίτο του µετοχικού 
κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό δεν επιτρέπεται να διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της Εταιρείας 
και µπορεί µόνο να καλύψει πιθανές ζηµίες, εάν προκύψουν. Στην παρούσα χρήση δε 
σχηµατίστηκε τακτικό αποθεµατικό (31 ∆εκεµβρίου 2013: Ευρώ 4.846,11). 
 
Λοιπά αποθεµατικά 
 

Τα λοιπά αποθεµατικά κυρίως αφορούν έκτακτα αποθεµατικά και αποθεµατικά από έσοδα 
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο. Τα αποθεµατικά αυτά δεν πρόκειται να διανεµηθούν στο άµεσο 
µέλλον και ως εκ τούτου δεν υπολογίστηκε αναβαλλόµενος φόρος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Πρότυπο 12. 
 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
 
Το αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας ενσώµατων ακινητοποιήσεων ενσωµατώνει την υπεραξία 
που προέκυψε από την αποτίµηση στην εύλογη αξία των εδαφικών εκτάσεων, κτηριακών 
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων. 
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21.    ∆ανειακές υποχρεώσεις 
 

Η παρούσα σηµείωση παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε τους συµβατικούς όρους των δανειακών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας, οι οποίες αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος. Για περισσότερες 
πληροφορίες αναφορικά µε την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύµανσης των επιτοκίων, 
των συναλλαγµατικών κινδύνων και τον κίνδυνο ρευστότητας, γίνεται αναφορά στη σηµείωση 28. 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες για τις δανειακές υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 
2014 και 2013: 
 

   Σηµεί Νόµισµα Έτος 2014 2013 
   ωση  λήξης     
          

      Ονοµαστική Λογιστική Ονοµαστική Λογιστική 
      Αξία Αξία Αξία Αξία 
         

 Factoring προεξόφλησης τιµολογίων (i) EUR - 351 351 383.963 383.963 

 Factoring προεξόφλησης επιταγών (ii) EUR - - - 2.131.875 2.131.875 

 ∆άνειο χρηµατοδότησης εισαγωγών (iιι) EUR 2017 1.497.797 1.497.797 - - 

 ∆άνειο µέσω ΕΤΕπ   (ιv) EUR 2016    2.000.000 2.000.000 - - 

 

∆άνειο κεφαλαίου κίνησης 
µονιµότερου χαρακτήρα  (v) EUR 2015    1.000.000 1.000.000 - - 

 Βραχυπρόθεσµα δάνεια κεφαλαίων κίνησης (vi) EUR - - - 3.386.586 3.386.586 

 Κεφάλαιο Κίνησης  (vii) EUR - 3.999.420 3.999.420 3.755.333 3.755.333 
        

 Σύνολο χρηµατοδότησης     8.497.568    8.497.568    9.657.757      9.657.757 
          

          

 
 
(i) Factoringπροεξόφλησης τιµολογίων µε κυµαινόµενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου). 
 
(ii) Factoringπροεξόφλησης επιταγών µε κυµαινόµενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου). 
 
(iii) ∆άνειο χρηµατοδότησης εισαγωγών µε κυµαινόµενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου) λήξης 

2017και αποπληρωµή σε εξαµηνιαίες δόσεις µε δυνατότητα προπληρωµής. 
 
(iv) ∆άνειο µέσω ΕΤΕπ µε κυµαινόµενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου) λήξης 2016 µε δυνατότητα 

προπληρωµής. 
 
(v) ∆άνειο κεφαλαίου κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα µε κυµαινόµενο επιτόκιο (Euribor πλέον 

περιθωρίου) και αποπληρωµή σε τριµηνιαίες δόσεις µε δυνατότητα προπληρωµής. 
 
(vi) Βραχυπρόθεσµα δάνεια κεφαλαίων κίνησης µε κυµαινόµενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου) 
 
(vii) Βραχυπρόθεσµο κεφάλαιο κίνησης µε κυµαινόµενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου) 
 
 
 

Σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 2014 και 2013, 
παρατίθεται αναφορά στη σηµείωση 10. 
 

Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων αναλύεται στη σηµείωση 28. 
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22. Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αφορούν στη σύµβαση πώλησης και 
επαναµίσθωσης (sale & leaseback) µε δικαίωµα εξαγοράς του ακινήτου της Εταιρείας στη 
Λυκόβρυση Αττικής και αναλύονται, ως εξής : 
 
 

 31.12.2014 
 

31.12.2013 
 

Βραχυπρόθεσµες 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 478.033 535.311 

Μακροπρόθεσµες 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

  57.278 478.660 

Συνολικές χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 

535.311                  1.013.971 

 
 
 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι παρούσες αξίες των ελάχιστων µισθωµάτων για την 
Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και την 31η ∆εκεµβρίου 2013 : 
 
 
 
 

Έτος 31.12.2014 
 

31.12.2013 
 

Έως 1 έτος 478.033 535.311 

Ένα έως πέντε έτη    57.278 478.660 

Σύνολο ελάχιστων 
µισθωµάτων 

535.311                  1.013.971 

 
 
 

Στα παραπάνω µισθώµατα συµπεριλαµβάνονται οι τόκοι των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις, οι οποίοι ανήλθαν σε Ευρώ8.931 (31η  ∆εκεµβρίου 2013: Ευρώ 13.910). 
Η διάρκεια της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ορίζεται σε δέκα έτη, ήτοι λήγει την 
03.02.2018. 
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23. Παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση κάτω από ορισµένες 
προϋποθέσεις, να αποζηµιώσει τους υπαλλήλους της όταν συνταξιοδοτούνται. Η σχετική 
νοµοθεσία καθορίζει το εφ’ άπαξ ποσό της αποζηµίωσης που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι 
κατά τη συνταξιοδότησή τους, που συνήθως εξαρτάται από κάποιους παράγοντες, όπως η ηλικία, 
τα έτη προϋπηρεσίας και οι αποδοχές τους. Το εν λόγω ποσό αποτελεί υποχρέωση καθορισµένων 
παροχών. Η κίνηση του προγράµµατος καθορισµένων παροχών αναλύεται ως εξής: 
 

  2014 2013 
3    

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 301.641 434.242 

 Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 21.040 28.176 

 Χρεωστικοί τόκοι 10.564 14.519 

 Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (188.189) (202.706) 

 Επιπλέον παροχές σε εργαζοµένους - Κόστος / (Κέρδος) περικοπής 158.199 165.954 

 Αναλογιστικές ζηµίες/(κέρδη) στην Καθαρή Θέση 170.262 (153.097) 

 Πρόβλεψη προηγούµενων ετών  14.553 
    

 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 473.517 301.641 
    

    

 

Η κίνηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στην κατάσταση οικονοµικής θέσης έχει, ως 
ακολούθως: 
 

  2014 2013 
    

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 301.641 434.242 

 Παροχές που πληρώθηκαν απευθείας από τον εργοδότη (188.189) (202.706) 

 Σύνολο καταχωρηµένης δαπάνης στα αποτελέσµατα (σηµείωση 6) 179.239 194.130 

 Κόστος τόκου 10.564 14.519 

 Αναλογιστικές ζηµίες/(κέρδη) στην Καθαρή Θέση 170.262 (153.097) 

 Πρόβλεψη προηγούµενων ετών  14.553 
    

 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 473.517 301.641 
    

    

 

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, αναλύονται ως εξής: 
 

  2014 2013
    

 Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας (σηµείωση 6)  21.040 28.176

 Χρεωστικοί τόκοι 10.56414.519 

 Επιπλέον παροχές σε εργαζοµένους (σηµείωση 6) 158.199 165.954
    

 Παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία  189.803 208.649
    

    

 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων είναι οι εξής: 
 

  2014 2013 
    

 Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 3,69% 

 Πληθωρισµός 1,75% 1,75% 

 Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών 1,75% 1,75% 

 Μέσος όρος εναποµένουσας µελλοντικής εργασιακής ζωής 10,08 9,90 
    

 
Οι υποθέσεις αναφορικά µε τη µελλοντική θνησιµότητα βασίζονται στον πίνακα που είναι αποδεκτός από 
την αρµόδια ελληνική κυβερνητική υπηρεσία, η οποία επιθεωρεί τα ελληνικά συνταξιοδοτικά αποθεµατικά. Ο 
πίνακας ονοµάζεται EVK2000 και βασίζεται στα ποσοστά θνησιµότητας της Ελβετίας. 
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Ιστορικά Στοιχεία Καθαρής Υποχρέωσης 
 

  2014 2013 2012 
     

 Παρούσα αξία των υποχρεώσεων 473.517 287.088 434.242 

 Πρόβλεψη προηγούµενων ετών  14.553 114.553 
 ξ    

 Σύνολο 473.517  301.641 548.795 
     

     

 

24. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Οι αναγνωριζόµενες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατανέµονται, 
ως ακολούθως: 
 

 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Καθαρό ποσό 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
       

Ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις (105.358) (123.017) 3.570.174 3.598.613 3.464.816 3.475.596 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (114.868) (114.448) - - (114.868) (114.448) 

Λοιπά στοιχεία (1.038.823) (1.038.823) - - (1.038.823) (1.038.823) 
       

Συνολικές φορολογικές (απαιτήσεις) / υποχρεώσεις (1.259.049) (1.276.288) 3.570.174 3.598.613 2.311.124 2.322.325 
       

       

 

Κίνηση προσωρινών διαφορών κατά τη 
 Υπόλοιπο 1 Καταχώρηση Καταχώρηση Υπόλοιπο 31  
 Ιανουαρίου στα στα ίδια ∆εκεµβρίου  

διάρκεια της χρήσης   

2013 αποτελέσµατα κεφάλαια 2013  

  

Ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις 3.514.733 (90.335) 51.198 3.475.596 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (112.903) (1.545) - (114.448) 

Λοιπά στοιχεία (1.038.823) - - (1.038.823) 
       

 2.363.007 (91.880) 51.198 2.322.325 
       

       

Κίνηση προσωρινών διαφορών κατά τη 
 Υπόλοιπο 1 Καταχώρηση Καταχώρηση Υπόλοιπο 31  
 Ιανουαρίου στα στα ίδια ∆εκεµβρίου  

διάρκεια της χρήσης   

2014 αποτελέσµατα κεφάλαια 2014  

  

Ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις 3.475.596 (124.942) 114.161 3.464.815 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (114.448) (420) - (114.868) 

Λοιπά στοιχεία (1.038.823) - - (1.038.823) 
       

 2.322.325 (125.362) 114.161 2.311.124 
       

       

 

 

25. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

  2014 2013 
    

 Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 9.862.159 10.052.155 

 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 120.873 226.610 

 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα 280.258 401.747 
    

 Σύνολο 10.263.290 10.680.512 
    

    

 

Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο ρευστότητας σχετικά µε τους προµηθευτές και τις 
λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται στη σηµείωση 28. 
 

 

 

 

 



 Σελίδα 33 

 

 

 

ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  
                                     ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014  (ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Ως συνδεδεµένα µέρη της Εταιρείας θεωρούνται η θυγατρική της (σηµείωση 13),  καθώς επίσης 
και τα µέλη της ∆ιοίκησης και αποκλειστικοί µέτοχοί της. 
 

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας µε την θυγατρική της εταιρεία έχουν, ως εξής: 

 

 Βραχυπρόθεσµες εµπορικές απαιτήσεις από: 2014 2013 
    

 Ι∆ΑΣ Ε.Π.Ε. 480.158 169.903 
    

 Σύνολο 480.158 169.903 
    

    

 Βραχυπρόθεσµες εµπορικές υποχρεώσεις σε: 2014 2013 

 Ι∆ΑΣ Ε.Π.Ε. 179.750 57.283 
    

 Σύνολο 179.750 57.283 
    

    

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε την θυγατρική της εταιρεία έχουν, ως εξής: 

 

 Πωλήσεις αγαθών και λοιπά έσοδα: 2014 2013 
    

 Ι∆ΑΣ Ε.Π.Ε. 2.251.435 1.865.506 
    

 Σύνολο 2.251.435 1.865.506 
    

    

 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών: 2014 2013 
    

 Ι∆ΑΣ Ε.Π.Ε. 304.820 50.693 
    

 Σύνολο 304.820 50.693 
    

    

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα µέλη της ∆ιοίκησης έχουν, ως εξής:  

 Παροχές σε µέλη της ∆ιοίκησης: 2014 2013 
    

 Αµοιβές Μελών ∆.Σ.  659.640 579.640 
    

 Σύνολο 659.640 579.640 
    

    

 

27. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

∆εσµεύσεις 
 

∆εσµεύσεις από µισθώσεις: Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, η Εταιρεία είχε διάφορες µη ακυρώσιµες 
συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση µεταφορικών µέσων και κτηρίων 
και λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως το 2019. 
 

Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα λειτουργικών µισθώσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 
έχουν, ως ακολούθως: 
 

  
Έτος 

Λειτουργικές  
  

Μισθώσεις 
 

    
      

  Έως ένα έτος 139.780 

  Ένα έως πέντε έτη 344.636 

  Πάνω από πέντε έτη 300.016 
     

  Σύνολο ελάχιστων δεσµεύσεων ενοικίων 784.432 
      

      

 



 Σελίδα 34 

 

 

 

ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  
                                     ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014  (ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

Τα συνολικά έξοδα λειτουργικών µισθώσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 ανέρχονταν σε Ευρώ 
158.073 (2013: Ευρώ 159.880) και συµπεριλαµβάνονται στο κονδύλι «Αµοιβές, παροχές και λοιπά 
έξοδα τρίτων» (σηµείωση 7) 
 

 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

Η εταιρία NUTRIA A.E. έχει ασκήσει αγωγή κατά της Εταιρείας, η οποία συζητείται στο Πολυµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών την 23.09.2015. Με αυτήν την αγωγή ζητά από την Εταιρεία να της καταβάλει 
το χρηµατικό ποσό των Ευρώ 300.000, ως αµοιβή από υπηρεσίες και έργο που παρείχε στην 
Εταιρεία στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο εταιρειών στην εκτέλεση του προγράµµατος 
διανοµής ρυζιού σε άπορους του έτους 2011.    
Η Εταιρεία έχει νόµιµη και βάσιµη ένσταση συµψηφισµού ποσού ύψους Ευρώ 
270.314,57(219.767,94 πλέον Φ.Π.Α. Ευρώ 50.546,63)  βάσει του υπ αρ. 30.04.2014 τιµολογίου 
παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει σε βάρος της NUTRIA A.E. Η συµψηφιστική αξίωση 
βασίζεται στην εκτέλεση των όρων του από 22 ∆εκεµβρίου 2011 ιδιωτικού συµφωνητικού 
συνεργασίας, τους όρους του οποίου από κοινού συµφώνησαν, αποδέχθηκαν και συνυπέγραψαν 
τα µέρη. Συγκεκριµένα ,  συµφώνησαν  να αποδέχονται  ρητά,  χωρίς αιρέσεις και επιφυλάξεις, την 
κατά το ήµισυ καταβολή όλων των δικηγορικών αµοιβών και εν γένει δικαστικών εξόδων, τις τυχόν 
αποζηµιώσεις δικαστικές ή διαιτητικές ή εξωδικαστικού συµβιβασµού και του όποιου προστίµου ή 
δικαστικής δαπάνης  θα προέκυπτε από την διαιτητική δίκη της εταιρίας Alfred C. Τoepfer 
International GMBH κατά της εταιρείας  ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ.  
∆υνάµει και σε εκτέλεση των όρων αυτού του συµφωνητικού η εταιρία NUTRIA A.E., οφείλει 
αποδεδειγµένα και εκκαθαρισµένα στην Εταιρεία το χρηµατικό ποσό των Ευρώ  270.314,57. 
 
Η Εταιρεία εκτιµά ότι δε θα υποστεί ζηµία από την έκβαση της υπόθεσης. 

 

 

28. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση χρηµατοοικονοµικών 
µέσων: 
• πιστωτικός κίνδυνος  

• κίνδυνος ρευστότητας 

• κίνδυνος αγοράς 

• λειτουργικός κίνδυνος 
 

Αυτή η σηµείωση παρουσιάζει τις πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από 
τους ανωτέρω κινδύνους, τους στόχους της, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη µέτρηση και 
διαχείριση του κινδύνου και τη διαχείριση του κεφαλαίου της. Περαιτέρω ποσοτικές 
γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται καθ΄ όλη την έκταση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει τη γενική ευθύνη για την καθιέρωση και την εποπτεία 
του πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου της Εταιρείας. Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού 
κινδύνου έχει ως στόχο τον περιορισµό των προαναφερθεισών κινδύνων από τη συνεχή 
λειτουργία και τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της 
Εταιρείας έχουν συσταθεί για τον εντοπισµό και την ανάλυση των κινδύνων που αντιµετωπίζει η 
Εταιρεία, ώστε να καθοριστούν τα κατάλληλα όρια κινδύνων και οι διαδικασίες ελέγχου επί αυτών, 
καθώς και για την παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές 
διαχείρισης κινδύνου και τα συστήµατα εξετάζονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τις µεταβολές 
στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Εταιρεία, µέσω της 
εκπαίδευσης και των προτύπων διοίκησης, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πειθαρχηµένου και 
εποικοδοµητικού περιβάλλοντος ελέγχου, στο οποίο όλοι οι εργαζόµενοι να καταλαβαίνουν τους 
ρόλους και τις υποχρεώσεις τους και στο οποίο η ανάληψη των κινδύνων και των σχετικών µέτρων 
αντιστάθµισης αυτών να ορίζεται σαφώς. 
 

Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονοµικών απωλειών για την Εταιρεία, εάν ένας πελάτης ή 
ένα αντισυµβαλλόµενο µέρος, σε συναλλαγή µε χρηµατοοικονοµικό µέσο, αποτύχει να εκπληρώσει 
τις συµβατικές υποχρεώσεις του. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από απαιτήσεις της 
Εταιρείας από τους πελάτες. Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. 
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων ήταν η ακόλουθη: 
 

 Σηµείωση 2014 2013 
    

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14 49.011 46.180 

Απαιτήσεις από πελάτες 16 10.251.220 11.327.627 

Λοιπές απαιτήσεις 16 2.528.317 1.615.004 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 17 1.070.440 1.568.486 
    

  13.898.988 14.557.297 
    

    

 

Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα εξατοµικευµένα 
χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Ωστόσο, η ∆ιοίκηση λαµβάνει υπόψη επίσης, τα δηµογραφικά 
στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου αθέτησης των 
υποχρεώσεων του κλάδου και της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αγοράς, στην οποία 
λειτουργούν οι πελάτες, καθώς αυτοί οι παράγοντες µπορεί να έχουν επίδραση επί του πιστωτικού 
κινδύνου, δεδοµένης της παρούσας επιδείνωσης των οικονοµικών συνθηκών. Εκτός από τα 
ανωτέρω, δεν υπάρχει καµία άλλη σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σχετικά µε τους 
πελάτες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Εταιρεία, λειτουργεί σε ολόκληρη την εγχώρια αγορά. 
Εποµένως, γεωγραφικά, δεν υπάρχει καµία συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 
 

Τυχόν ακίνητα υπόλοιπα προκύπτουν κυρίως από προβλήµατα πιστοληπτικής ικανότητας των 
πελατών, διαφωνίες µε τους πελάτες ή απάτη. Η Εταιρεία έχει καθιερώσει µια πολιτική πιστωτικού 
ελέγχου που ορίζει ότι όλοι οι νέοι πελάτες υποβάλλονται σε πιστωτικό έλεγχο πριν από τη 
συνεργασία µαζί τους. Η Εταιρεία λαµβάνει επίσης εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες, 
προκειµένου να περιοριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 

Η Εταιρεία προβαίνει σε πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση των 
υφιστάµενων ζηµιών σχετικά µε τις απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αποµείωσης αποτελείται από 
προβλέψεις που αφορούν σε συγκεκριµένους πελάτες. Το συνολικό τµήµα της πρόβλεψης 
αποµείωσης καθορίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων στατιστικών πληρωµής για παρόµοιους 
πελάτες. Ένας λογαριασµός πρόβλεψης χρησιµοποιείται για να καταγράψει τις ζηµίες αποµείωσης, 
εκτός αν η Εταιρεία θεωρεί ότι καµία αποκατάσταση του οφειλόµενου αποµειωµένου ποσού δεν  
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είναι δυνατή, οπότε τα ποσά θεωρούνται µη ανακτήσιµα και διαγράφονται άµεσα έναντι των 
αντίστοιχων λογαριασµών πελατών, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Η παλαιότητα των εµπορικών απαιτήσεων και η σχετική πρόβλεψη για ζηµίες αποµείωσης κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ήταν η ακόλουθη: 
 

 Συνολικό ποσό Αποµείωση Συνολικό ποσό Αποµείωση
     

 2014 2014 2013 2013
     

Μη ληξιπρόθεσµα 10.046.384 - 11.303.279 -

Ληξιπρόθεσµα για 0-30 µέρες 199.117 - 18.144 -

Ληξιπρόθεσµα για 31-120 µέρες 87.650 81.931 92.256 86.052

Ληξιπρόθεσµα για 121-150 µέρες        14.486 14.486 21.612 21.612

Ληξιπρόθεσµα πέραν των 150 ηµερών 199.056 199.056 187.809 187.809
     

 10.546.693 295.473 11.623.100 295.473
     

     

 

Για την κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης αναφορικά µε τις απαιτήσεις, γίνεται αναφορά στη 
σηµείωση 16. Η συνολική πρόβλεψη ως ποσοστό των συνολικών ακαθάριστων απαιτήσεων της 
Εταιρείας ανήλθε σε 2,80% στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και σε 2,54% στις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Η 
Εταιρεία πιστεύει ότι ποσά που δεν έχουν αποµειωθεί, αλλά είναι σε καθυστέρηση, είναι δυνατό να 
εισπραχθούν, βασιζόµενη στην ιστορική συµπεριφορά των πληρωµών και ενδελεχείς αναλύσεις 
για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των συγκεκριµένων πελατών και την ικανότητα 
πληρωµής. Με βάση τα ιστορικά ποσοστά αθέτησης πληρωµών και τις τρέχουσες οικονοµικές 
συνθήκες στην Ελλάδα, η Εταιρεία εκτιµά ότι, εκτός από τα παραπάνω, δεν απαιτείται περαιτέρω 
πρόβλεψη επισφαλειών, όσον αφορά τις εµπορικές απαιτήσεις. 
 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

Η Εταιρεία κατέχει χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ευρώ 1.070.440 (2013: Ευρώ 1.568.486), 
που αντιπροσωπεύουν τη µέγιστη έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτών των περιουσιακών 
στοιχείων. 
 
 

Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος ότι η Εταιρεία θα αντιµετωπίσει δυσκολίες στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της, οι 
οποίες διακανονίζονται µε την παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου. Η προσέγγιση της Εταιρείας στη διαχείριση της ρευστότητας είναι να εξασφαλίσει, κατά 
το µέγιστο δυνατό, ότι θα έχει πάντα την επαρκή ρευστότητα για να τακτοποιεί τις ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της υπό κανονικές και µη συνθήκες, χωρίς να υποστεί µη αποδεκτές απώλειες ή 
κίνδυνο ζηµίας της φήµης της. Η Εταιρεία παρακολουθεί τον κίνδυνο έλλειψης κεφαλαίων 
χρησιµοποιώντας τις πρακτικές προγραµµατισµού ρευστότητας. Αυτές οι πρακτικές εξετάζουν την 
ωριµότητα τόσο των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λογαριασµοί εισπρακτέοι, λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία) όσο και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και των προβλεπόµενων λειτουργικών 
ταµειακών ροών. Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ της συνέχισης της 
χρηµατοδότησης και της ευελιξίας. 
 

Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 γραµµές πίστωσης (άνευ εµπράγµατων 
εξασφαλίσεων επί των ακινήτων της) ύψους Ευρώ 18,0 εκατοµµυρίων περίπου, προς εξασφάλιση 
των απαραίτητων κεφαλαίων κίνησης, έκδοση ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών, 
από τα οποία έχει χρησιµοποιήσει πιστώσεις ποσού Ευρώ 10,5 εκατοµµυρίων περίπου. 
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Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά την ρευστότητά της σε µηνιαία βάση για να εξασφαλίσει τη 
δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων της. 
 

Τα ακόλουθα είναι οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, όπως αυτές 
διαµορφώνονται την 31η ∆εκεµβρίου 2014, κατόπιν επιµέρους αναδιάρθρωσης των 
ενσωµατούµενων δανειακών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κατ' εκτίµηση πληρωµών 
τόκων και αποκλείοντας την επίδραση των συµφωνιών συµψηφισµού: 
 
 
 

 

Λογιστική 
Συµβατικές 

Έως 1 
  

31 ∆εκεµβρίου 2014 Ταµειακές 2-3 έτη 
 Αξία ροές έτος   
     

      

Μη παράγωγες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις      

∆άνεια  (σηµείωση 21) 8.497.568 9.069.115 5.536.566 3.532.549 

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (σηµ. 22) 534.973 534.973 479.181 55.792 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (σηµείωση 25) 10.263.290 10.263.290 10.263.290 - 
      

Σύνολο 19.295.831 19.867.378 16.279.037 3.588.341 
      

      

     
    

     

      

      
      

 
 
 

Οι ταµειακές ροές που περιλαµβάνονται στην ανάλυση των ληξιπρόθεσµων οφειλών δεν 
αναµένεται ότι θα πραγµατοποιηθούν πολύ νωρίτερα ή σε πολύ διαφορετικά ποσά από αυτά που 
αναφέρονται. 
 

Κίνδυνος αγοράς 
 

Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος, οι µεταβολές στις τιµές αγοράς, όπως οι τιµές συναλλάγµατος, 
τα επιτόκια και οι τιµές των µετοχών να έχουν επιπτώσεις στο εισόδηµα της Εταιρείας ή την αξία 
των χρηµατοοικονοµικών της µέσων. Ο στόχος της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι να 
ρυθµίσει και να ελέγξει την έκθεση στον κίνδυνο αγοράς στα πλαίσια αποδεκτών παραµέτρων, 
βελτιστοποιώντας την απόδοση µε την οποία η Εταιρεία διενεργεί αυτές τις συναλλαγές εντός των 
καθοριζόµενων οδηγιών από το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου. 
 

Λειτουργικός κίνδυνος 
 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος άµεσης ή έµµεσης ζηµίας που προκύπτει από πολλά 
αίτια, τα οποία σχετίζονται µε τις διαδικασίες της Εταιρείας, το προσωπικό της, την τεχνολογία και 
τις υποδοµές, καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες (πλην του πιστωτικού κινδύνου, του 
κινδύνου αγοράς και του κινδύνου ρευστότητας) όπως αυτές προκύπτουν από τις νοµικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα εταιρικής συµπεριφοράς. Λειτουργικοί 
κίνδυνοι προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, έτσι ώστε να εξισορροπήσει 
την αποφυγή των οικονοµικών ζηµιών και την προσβολή της φήµης της Εταιρείας µε παράλληλες 
οικονοµίες κλίµακας και τον περιορισµό των διαδικασιών ελέγχου που περιορίζουν την 
πρωτοβουλία, τη δηµιουργικότητα και εντέλει την παραγωγικότητα. 
 

 
Η πρωταρχική ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρµογή των ελέγχων για την αντιµετώπιση του 
λειτουργικού κινδύνου έχει ανατεθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η ευθύνη αυτή υποστηρίζεται από 
την ανάπτυξη γενικών εταιρικών προτύπων για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου στους 
ακόλουθους τοµείς: 
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• απαιτήσεις για κατάλληλο διαχωρισµό καθηκόντων, συµπεριλαµβανοµένης 
ανεξάρτητης έγκρισης των συναλλαγών 

 

• απαιτήσεις για συµφωνία και παρακολούθηση των συναλλαγών 
 

• συµµόρφωση µε ρυθµιστικές και λοιπές νοµικές απαιτήσεις 
 

• τεκµηρίωση ελέγχων και διαδικασιών 
 

• απαιτήσεις για περιοδική αξιολόγηση των επιχειρησιακών κινδύνων, καθώς και 
επάρκεια ελέγχων και διαδικασιών για την αντιµετώπιση των κινδύνων που εντοπίζονται 

 

• απαιτήσεις για υποβολή επιχειρησιακών ζηµιών και προτεινόµενων διορθωτικών µέτρων 
 

• ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης 
 

• κατάρτιση και επαγγελµατική ανάπτυξη 
 

• δεοντολογικά και επιχειρηµατικά πρότυπα και 
 

• περιορισµός του κινδύνου 
 

Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα της Εταιρείας εξασφαλίζεται µέσω της ενεργού συµµετοχής των 
βασικών µετόχων στη διοίκηση και στις καθηµερινές δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο πωλήσεων και δανείων. Όλες οι 
πωλήσεις και δάνεια είναι σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. 
Όλα τα τοκοφόρα δάνεια της Εταιρείας είναι επίσης σε Ευρώ. 
Παράλληλα, εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο αγορών κατά εκείνο το µέρος, όπου οι 
συναλλαγές της µε προµηθευτές πραγµατοποιούνται σε δολάρια Αµερικής. Προβαίνει, όταν 
κρίνεται απαραίτητο, στην αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µέσω προθεσµιακών 
συµβολαίων αγοράς δολαρίων Αµερικής 
 
 

Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Το σύνολο των δανείων της Εταιρείας διατηρείται σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor 
(τριµήνου ή εξαµήνου), το οποίο τα τελευταία δύο έτη (2013 και 2014) κινείται στα επίπεδα του 
0,2%-0,3%, συνεχίζοντας πτωτικά και στο 2015, όπου πλέον βρίσκεται σε µηδενικά επίπεδα. Σε 
συνδυασµό µε την ουσιαστικά βραχυπρόθεσµη διάρθρωση του συνολικού δανεισµού (βλ. 
σηµείωση 21), η Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 δεν εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο 
επιτοκίου. 
 
Εύλογες αξίες 
 

∆ιάφορες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις της Εταιρείας απαιτούν τον προσδιορισµό της 
εύλογης αξίας για τα χρηµατοοικονοµικά και µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και 
του παθητικού. Οι εύλογες αξίες έχουν καθοριστεί για λόγους αποτίµησης ή/και γνωστοποίησης, 
βασισµένες στις παρακάτω µεθόδους. Όπου χρειάζεται, συµπληρωµατικές πληροφορίες για τις 
υποθέσεις που έγιναν στον καθορισµό της εύλογης αξίας γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις που 
αφορούν τα συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού. 
 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών 
ροών προεξοφληµένων µε το επιτόκιο αγοράς κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών 
καταστάσεων. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις χωρίς συγκεκριµένο επιτόκιο αποτιµώνται στο ποσό 
τιµολογίου, εφόσον η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. Η εύλογη αξία καθορίζεται 
κατά την αρχική αναγνώριση και για σκοπούς γνωστοποιήσεων κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. 
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Μη παράγωγες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
 
Η εύλογη αξία που προσδιορίζεται για λόγους γνωστοποίησης, υπολογίζεται βάσει της παρούσας 
αξίας των µελλοντικών ταµειακών εκροών κεφαλαίου και τόκων προεξοφληµένων µε το επιτόκιο 
αγοράς κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, ισούνται µε τα 
ποσά που εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
 

Ιεράρχηση εύλογων αξιών 
 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014, η Εταιρεία δεν κατείχε χρηµατοοικονοµικά µέσα που να 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 
 

∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 

Ο στόχος της Εταιρείας σχετικά µε τη διαχείριση του κεφαλαίου, είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 
να συνεχίσει τη δραστηριότητά της µε σκοπό την παροχή αποδόσεων στους µετόχους και οφέλη 
στους άλλους ενδιαφερόµενους και να διατηρεί µια βέλτιστη κεφαλαιακή δοµή ώστε να µειώσει το 
κόστος κεφαλαίου. Η Εταιρεία παρακολουθεί µηνιαία τις δραστηριότητές που παράγονται από τις 
λειτουργίες της, ώστε να ανταποκρίνεται στις κεφαλαιουχικές της ανάγκες. Επιπλέον, η Εταιρεία 
χρησιµοποιεί µακροπρόθεσµο δανεισµό και λειτουργικές ταµειακές ροές για την εκπλήρωση των 
αναγκών της σε κεφάλαια. 
 

Επίσης, η Ελληνική εταιρική νοµοθεσία θέτει ορισµένους περιορισµούς στη διανοµή των 
µερισµάτων και τη διατήρηση ορισµένων υποχρεωτικών αποθεµατικών (σηµείωση 20). 
 

Τέλος, βάσει της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες απαιτείται να διατηρούν το σύνολο 
των ιδίων κεφαλαίων τους στο 50% τουλάχιστον του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Εάν 
µειωθεί κάτω από αυτό το επίπεδο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να συγκαλέσει την Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων µέσα σε έξι µήνες µετά από το τέλος της χρήσης για να αποφασίσει τις 
κατάλληλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για την συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

 

29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που θα πρέπει να 
αναφερθούν. 

 

30. Εξηγήσεις της µετάβασης στα  ∆.Π.Χ.Α. 

 

Όπως αναφέρεται στις βασικές λογιστικές πολιτικές (σηµείωση 3) αυτές είναι πρώτες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α.. 
 

Οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται ανωτέρω (σηµειώσεις α έως π) εφαρµόστηκαν κατά τη 
σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014, των 
συγκριτικών πληροφοριών που εµφανίζονται σε αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και κατά την κατάρτιση των υπολοίπων έναρξης του 
ισολογισµού κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 (ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας στα ∆.Π.Χ.Α.). 
 

Κατά την κατάρτιση των υπολοίπων έναρξης του ισολογισµού, η Εταιρεία αναπροσάρµοσε τα 
ποσά που δηµοσιεύθηκαν προγενέστερα στις Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν 
σύµφωνα µε την προηγούµενη βάση λογιστικοποίησης της Εταιρείας (Κ.Ν. 2190/1920). 
 

Στους επόµενους πίνακες και στις συνοδευτικές σηµειώσεις παρατίθεται επεξήγηση για την 
επίδραση της µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α. στην οικονοµική κατάσταση και στην οικονοµική απόδοση 
της Εταιρείας.  
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Συµφωνία µεταξύ οικονοµικών καταστάσεων βάσει  ∆.Π.Χ.Α. και Κ.Ν. 2190/20 
 

 

  31 ∆εκεµβρίου 2013  31 ∆εκεµβρίου 2012 

  Υπόλοιπα Επίδραση Υπόλοιπα Υπόλοιπα Επίδραση Υπόλοιπα 

 Σηµ. Κ.Ν. 2190/20 µετατροπής ∆.Π.Χ.Α. ΚΝ 2190/20 µετατροπής ∆.Π.Χ.Α. 

Περιουσιακά στοιχεία          

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία          

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία α,γ 11.448.785 14.758.237 26.207.022 11.562.678 14.577.975 26.140.653

Άυλα περιουσιακά στοιχεία α 473.143 (473.143) 0 339.999 (339.999) 0
Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς          

εταιρείες β 30.000 0 30.000        30.000 0 30.000

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  46.180 0 46.180        38.888 0 38.888

Σύνολο µη κυκλοφορούντων          

περιουσιακών στοιχείων  11.998.108 14.285.094 26.283.202 11.971.565 14.237.976  26.209.541 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία          

Αποθέµατα γ 13.134.079 (4.211.508) 8.922.571 12.172.432 (4.000.838) 8.171.594

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις γ 12.726.596 216.035 12.942.631 13.794.35   9 298.706  14.093.065 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.568.486 0 1.568.486 3.587.976 0 3.587.976

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών          

στοιχείων  27.429.161 (3.995.473) 23.433.688 29.554.767 (3.702.132) 25.852.635

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  39.427.269 10.289.621 49.716.890 41.526.332 10.535.844 52.062.176

Ίδια κεφάλαια 

         

         

Μετοχικό κεφάλαιο  8.503.641 0 8.503.641   7.961.265 0 7.961.265
Επιχορηγήσεις επενδύσεων          

παγίου ενεργητικού α 46.267 (46.267) 0        77.849 (77.849) 0

Αποθεµατικόαναπρ. αξίας ενσώµατωνακινητοπ. α,δ 0 10.400.789 10.400.789 0 10.255.071 10.255.071

Αποθεµατικά ε 10.877.529 (1.046.787) 9.830.742  10.346.101 (1.046.787) 9.299.314 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο θ 19 (3.364.108) (3.364.089)     75 (3.953.196) (3.953.121)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  19.427.456 6.943.627 25.371.083  18.385.290  5.177.239 23.562.529 

Υποχρεώσεις          

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις          

∆ανειακές υποχρεώσεις  0 0 0                  0 0 0
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις α  0 535.311 535.311   0 1.013.972 1.013.972
Παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την          

υπηρεσία στ 14.553 287.089 301.642 114.553 434.241 548.794

Προβλέψεις  20.671 0 20.671 5.349 0 5.349

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις δ 0 2.322.325 2.322.325 0 2.363.007 2.363.007

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις α,ε 0 348.929 348.929 0 736.783 736.783

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  35.224 3.493.654 3.528.878 119.902 4.548.003 4.667.905

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις          

∆ανειακές υποχρεώσεις  9.657.757 0 9.657.757   7.254.995 0 7.254.995

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις α 0 478.660 478.660                 0 478.477 478.477

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις α,ε,η 10.306.832 373.680 10.680.512 15.766.145 332.125 16.098.270

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  19.964.589 852.340 20.816.929  23.021.140      810.602 23.831.742 

Σύνολο υποχρεώσεων  19.999.813 4.345.994 24.345.807  23.141.042   5.358.60528.499.647

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 

         

         

υποχρεώσεων  39.427.269 10.289.621 49.716.890 41.526.332 10.535.844 52.062.176
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Συµφωνία κατάστασης αποτελεσµάτων µεταξύ Κ.Ν. 2190/20 και ∆.Π.Χ.Α. της 31 ∆εκεµβρίου 2013 
 

 

  31 ∆εκεµβρίου 2013 

  Υπόλοιπα Επίδραση Υπόλοιπα 

 Σηµ. Κ.Ν. 2190/20 µετατροπής ∆.Π.Χ.Α. 

Πωλήσεις  31.303.067 - 31.303.067 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  61.803 - 61.803 

Μεταβολή αποθεµάτων - Αναλώσεις υλών και υλικών  (16.027.606) - (16.027.606) 

Έξοδα προσωπικού στ (4.317.230) 8.574 (4.308.656) 

Αµοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων α (4.912.012) 153.871 (4.758.141) 

Αποσβέσεις α (1.176.498) (118.533) (1.295.031) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα α (4.226.427) 7.343 (4.219.084) 

Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών 
     

 
705.097 51.255 756.352

 

αποτελεσµάτων και φόρων 
  

     
      

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα ε 13.621 348.929 362.550 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα στ (581.078) (14.518) (595.596) 
      

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  (567.457) 334.411 (233.046) 
      

Κέρδη προ φόρων  137.640 385.666 523.306 
      

Φόρος εισοδήµατος δ (118.677) 91.881 (26.796) 
      

Κέρδη µετά από φόρους  18.963 477.547 496.510 
      

      

 

Σηµειώσεις της συµφωνίας Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Οι σηµαντικότερες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες να πραγµατοποιηθούν, προκειµένου να 
προσαρµοσθούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις που είχαν συνταχθεί µε βάση τον Κ.Ν. 2190/1920, 
στα ∆.Π.Χ.Α., αφορούν κυρίως: 
 

α)  Σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές πολιτικές, η Εταιρεία λόγιζε αποσβέσεις επί των 
παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει φορολογικών συντελεστών απόσβεσης. 
Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., τα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει 
συντελεστών που προσεγγίζουν τη εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή αυτών. Με την πρώτη εφαρµογή, 
η Εταιρεία υιοθέτησε, για τα γήπεδα/οικόπεδα, κτήρια/εγκαταστάσεις κτηρίων, 
µηχανήµατα/λοιπό µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα την εύλογη αξία (τεκµαρτό 
κόστος), για δε τα λοιπά πάγια στοιχεία, το ιστορικό κόστος κτήσης. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α., τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του 
∆.Λ.Π. 38 διαγράφονται και το υπόλοιπό τους µεταφέρεται σε µείωση των κερδών εις νέο. 
Τέλος, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17-Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις, η Εταιρεία αναγνώρισε 
κτήρια/εγκαταστάσεις κτηρίων ως περιουσιακό στοιχείο και υποχρέωση, καταρχήν µε ποσό ίσο 
προς την παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων και εν συνεχεία υιοθέτησε την 
εύλογη αξία, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Το αποτέλεσµα αυτών ήταν να αυξηθούν τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία την 31η ∆εκεµβρίου 2013 κατά Ευρώ 14.853.868 (1η Ιανουαρίου 2013: 
Ευρώ 14.055.120), να µειωθούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία την 31η ∆εκεµβρίου 2013 κατά 
Ευρώ 473.143 (1η Ιανουαρίου 2013: Ευρώ 339.999), να αυξηθεί το αποθεµατικό εύλογης αξίας 
την 31η ∆εκεµβρίου 2013 κατά Ευρώ 14.055.120 (1η Ιανουαρίου 2013: Ευρώ 13.858.204), να 
µειωθούν τα κέρδη εις νέο την 1η Ιανουαρίου 2013 κατά Ευρώ 479.337, να αυξηθούν οι 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς χρηµατοδοτικές µισθώσεις κατά Ευρώ 535.311 την 
31η∆εκεµβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013: Ευρώ 1.013.972) και να αυξηθούν οι 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς χρηµατοδοτικές µισθώσεις κατά Ευρώ 476.460 την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013: Ευρώ 478.477). 
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     Ως αποτέλεσµα, ήταν επίσης να αυξηθούν τα έξοδα αποσβέσεων κατά Ευρώ 118.533 καθώς 
και συνολικά οι αµοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων κατά Ευρώ 153.871, λόγω του 
διαφορετικού αποτελέσµατος από τις διαγραφές και αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 
καθώς και τον αντιλογισµό της δαπάνης µισθωµάτων ακινήτου υπό καθεστώς χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013. Περαιτέρω, η Εταιρεία προέβη σε 
ανακατάταξη κονδυλίων µεταξύ επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίου ενεργητικού και λοιπών 
υποχρεώσεων. Το αποτέλεσµα ήταν να µειωθούν οι επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου 
ενεργητικού κατά Ευρώ 46.267 την 31η ∆εκεµβρίου 2013 (1η  Ιανουαρίου 2013: Ευρώ 77.849), 
να µειωθούν οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά Ευρώ 38.925 την 1η Ιανουαρίου 
2013 και να αυξηθούν οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά Ευρώ 38.925 την 1η 
Ιανουαρίου 2013. Ως αποτέλεσµα, την 31 ∆εκεµβρίου 2013, αναγνωρίστηκαν έσοδα από 
επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού ύψους Ευρώ 7.343. 

 

β)  Η συµµετοχή στη θυγατρική εταιρεία αποτιµήθηκε στην αξία κτήσης της. Κατά το σχετικό 
έλεγχο δεν προέκυψε αποµείωση της εν λόγω αξίας. 

 

γ)  Η Εταιρεία προέβη κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 στον σχηµατισµό προβλέψεων για 
απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ύψους € 
3.700.000 σύµφωνα µε την εκτίµηση της ∆ιοίκησης, καθώς και ύψους € 295.473 για 
ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις αντίστοιχα, λαµβάνοντας υπόψη, εν προκειµένω, στοιχεία 
του νοµικού συµβούλου, τα οποία προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων 
και πρόσφατων εξελίξεων των σχετικών υποθέσεων. 

 
      Συγκεκριµένα, η απαξίωση των αποθεµάτων οφείλεται στην αλλαγή µεθόδου περισυλλογής 

και πιστοποίησης των α΄ υλών. Κάποια αποθέµατα (α΄ ύλες και ηµιέτοιµα) που δεν 
πληρούσαν τις εκ των ανωτέρω απορρέουσες, εσωτερικά εγκεκριµένες και εν ισχύ τεχνικές 
προδιαγραφές, θεωρήθηκαν από τη ∆ιοίκηση ως απαξιωµένα, καθώς δε διασφάλιζαν το 
επίπεδο ποιότητας των προϊόντων που προωθεί η Εταιρεία και εκ του γεγονότος αυτού, οι 
τιµές εµπορευσιµότητάς τους κινούνται σε χαµηλά επίπεδα.  

      Περαιτέρω, ορισµένα  υλικά και είδη συσκευασίας λόγω της λανθασµένης αποθήκευσής τους 
και των δυσµενών καιρικών συνθηκών υπέστησαν αλλοιώσεις και κρίθηκαν ακατάλληλα προς 
χρήση και συνεπώς απαξιωµένα. 

 
      Τέλος, η Εταιρεία προέβη σε ανακατάταξη κονδυλίων µεταξύ ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση, 

αποθεµάτων και λοιπών απαιτήσεων. Το αποτέλεσµα αυτών ήταν να µειωθούν την 1η 
Ιανουαρίου 2013οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση κατά Ευρώ 293.341, τα αποθέµατα κατά 
Ευρώ 4.000.838 και οι λοιπές απαιτήσεις κατά Ευρώ 298.706. 

 

 δ)  Σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές πολιτικές, η Εταιρεία δεν αναγνώριζε απαιτήσεις ή        
υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ των 
λογιστικών ποσών των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού για σκοπούς σύνταξης 
των οικονοµικών καταστάσεων και των ποσών που χρησιµοποιούνται για σκοπούς 
φορολογίας. Το αποτέλεσµα ήταν να αυξηθούν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
την 31η ∆εκεµβρίου 2013  κατά Ευρώ 2.322.325 (1η Ιανουαρίου 2013: Ευρώ 2.363.007), να 
αυξηθούν τα κέρδη εις νέο την 31η Ιανουαρίου 2013 κατά Ευρώ 1.332.007 (1η Ιανουαρίου 
2013: Ευρώ 1.240.126) και να µειωθεί το αποθεµατικό εύλογης αξίας ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2013 κατά Ευρώ 3.654.331 (1η Ιανουαρίου 2013: Ευρώ 
3.603.133). Ο φόρος εισοδήµατος µειώθηκε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 κατά Ευρώ 91.881. 
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 ε) Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., τυχόν κέρδος από την πώληση και επαναµίσθωση περιουσιακού        
στοιχείου, η οποία αποτελεί χρηµατοδοτική µίσθωση, παραµένει ως έσοδο επόµενων   

      χρήσεων και αποσβένεται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία προέβη σε 
ανακατάταξη κονδυλίων µεταξύ αποθεµατικών, λοιπών µακροπρόθεσµων και      
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Τα αποθεµατικά µειώθηκαν κατά Ευρώ 1.046.787 την 31η       
∆εκεµβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013: Ευρώ 1.046.787), οι λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 348.929 την 31 η ∆εκεµβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013: 
Ευρώ 697.858) και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες    υποχρεώσεις κατά Ευρώ 348.929 (1η 
Ιανουαρίου 2013: Ευρώ 348.929). Τέλος, τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 
348.929 τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 

 

στ)  Σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές πολιτικές, οι υποχρεώσεις συνταξιοδότησης των 
εργαζοµένων δεν αναγνωρίζονταν βάσει αναλογιστικής µελέτης από ανεξάρτητο αναλογιστή. 
Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 1, τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2013 έχουν αναγνωριστεί για όλα τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το 
αποτέλεσµα ήταν να αυξηθούν οι παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
και να µειωθούν τα κέρδη εις νέο 31η ∆εκεµβρίου 2013 κατά Ευρώ 287.089 (1η Ιανουαρίου 
2013: Ευρώ 434.241). Ως αποτέλεσµα, τα έξοδα προσωπικού µειώθηκαν κατά Ευρώ 8.574 
και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 14.518  την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 

 
η) Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., η διανοµή των µερισµάτων καταχωρείται στις Οικονοµικές       

Καταστάσεις κατά τον χρόνο έγκρισής της από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το 
αποτέλεσµα ήταν να µειωθούν τα κέρδη εις νέο και να αυξηθούν οι λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις την 31η ∆εκεµβρίου 2013 κατά Ευρώ 41.556,ενώ την 1η Ιανουαρίου 2013 
αυξήθηκαν τα κέρδη εις νέο και µειώθηκαν οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά 
Ευρώ 55.729. 

θ) Το αποτέλεσµα των παραπάνω εγγραφών προσαρµογής στα κέρδη εις νέο έχει ως εξής: 

 

 Σηµείωση 1-Ιαν-13 31-∆εκ-13 

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία α (479.337) (310.855)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία α (339.999) (473.142)

Προβλέψεις γ (3.995.473) (3.995.473)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις δ 1.240.126 1.332.007

Παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία στ (434.242) (287.089)

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ε,η 55.729 370.444

    

  (3.953.196) (3.364.108)
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