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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31/12/2015
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2014

Σημείωση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ελληνικό Δημόσιο - Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5
12

6
7
7
8

Σύνολο ενεργητικού

1.026.561
-

1.286.419
-

1.026.561

1.286.419

3.337.067
79.186
3.004

3.906.932
65.295
1.854

3.419.257

3.974.081

4.445.817

5.260.500

2.678.445
935.771
(14.976.400)

2.678.445
935.771
(13.735.246)

(11.362.185)

(10.121.030)

8.983.006
64
6.824.931

9.382.006
193
5.999.331

15.808.002
15.808.002
4.445.817

15.381.530
15.381.530
5.260.500

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον

9
10

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

14
11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
1/1 έως
31/12/2015
Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (καθαρά)

Σημείωση
16

321.048
(309.857)

386.073
(441.080)

16
16
20

11.190
(136.002)
(220.598)
(258.255)

(55.007)
(159.189)
(213.358)
(1.864)

(603.664)

(429.419)

(620.127)
-

(648.928)
(237.655)

(1.223.792)

(1.316.003)

(17.362)

(11.230)

(1.241.154)

(1.327.232)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά
Έκτακτα αποτελέσματα

18

Ζημιές προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ζημίες από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ζημιές χρήσης

1/1 έως
31/12/2014

19

11

(1.241.154)

(1.327.232)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων

Ποσά σε Ευρώ

Υπόλοιπο στις 1
Ιανουαρίου 2014
Καθαρές ζημιές
χρήσης
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2014
Καθαρές ζημιές
χρήσης
Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο
απ'ευθείας στη καθαρή θέση
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2015

Λοιπά
αποθέματικα

Αποτελέσματα
εις νέον

Καθαρή
θέση
μετόχων
εταιρίας

2.678.445

935.771

-12.408.014

-8.793.798

-8.793.797

-

-

(1.327.232)

(1.327.232)

(1.327.232)

2.678.445

935.771

Μετοχικό
κεφάλαιο

-

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

(13.735.246,67) (10.121.030) (10.121.030)

(1.241.153,76)

(1.241.154)

(1.241.154)
-

2.678.444,95

935.771,38

(14.976.400,43) (11.362.184) (11.362.184)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

5

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Απομειώσεις
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Καταβεβλημένοι τόκοι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

1/1 έως
31.12.2015

1/1 έως
31.12.2014

(1.223.792)

(1.316.003)

259.858
-

268.086
133.765
-

(6.000)
620.128
(1)

648.930
(2)

555.974
(193.472)

411.749
(93.521)

(17.362)
(184)
(4.850)

(11.230)
(44.110)
(2.336)

6.000
1
6.001

2
2
-

1.150

(2.334)

1.854
3.004

4.189
1.854

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφορούν στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε» (η «Εταιρεία») της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε (η «Εταιρεία») εμπορεύεται κυρίως αλλαντικά και κρεατοσκευάσματα
και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Η Εταιρεία εδρεύει στη ΒΙΠΕ Ξάνθης στην Ελλάδα και είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (ο «Όμιλος»)
σε ποσοστό 55%.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις του ομίλου Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε και είναι
διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της μητρικής εταιρείας www.nikas.gr.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 31 Μαϊου 2016 και
υπόκεινται στην έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες
στην έδρα της Εταιρείας.
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχει εφαρμόσει η Εταιρεία κατά τη σύνταξη αυτών των Oικονομικών Kαταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται εκτός όπου
αναφέρεται διαφορετικά.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε», για τη χρήση του 2015 έχουν
καταρτιστεί από τη Διοίκηση, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), περιλαμβανομένων των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και παρουσιάζουν την κατάσταση οικονομική θέση, την κατάσταση
συνολικού εισοδήματος, την κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας με βάση
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και τον
αντίκτυπο τους στις δραστηριότητες και στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2016 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του
προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα
ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις
θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.
Η οικονομική αυτή κατάσταση παραμένει βασικός παράγοντας κινδύνου για την Εταιρεία. Τυχόν αρνητικές εξελίξεις και η
αβεβαιότητα στον τομέα αυτό πιθανό να έχουν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας, στα αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων της, στη χρηματοοικονομική κατάστασή της και στις προοπτικές της.
Συγκεκριμένα, τυχόν αρνητικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά:


Την ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων



Τις πωλήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών

Οι εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ελληνική οικονομία είναι πέραν του ελέγχου της Εταιρείας και η
Διοίκηση δεν είναι σε θέση να τις προβλέψει ή να διαβλέψει τις τυχόν επιπτώσεις αυτών. Παρ’όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς
την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά
μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των περιπτώσεων των
γηπέδων και κτιρίων, τα οποία αποτιμώνται σε καθορισμένο κόστος κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 και αποσβένονται έκτοτε
(εκτίμηση εύλογης αξίας αποκλειστικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ), των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση,
και των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων λήφθηκε υπόψη η ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς τη δυνατότητα συνέχισης των
δραστηριοτήτων της εταιρείας, εξαιτίας του γεγονότος ότι λόγω της συσσώρευσης ζημιών, η καθαρή θέση της Εταιρείας έχει
καταστεί αρνητική με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν 2190/1920. Με δεδομένο
ότι η μητρική εταιρεία Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την οικονομική στήριξη της εταιρείας με σκοπό την
απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της
συνέχισης των δραστηριοτήτων (going concern) (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σημείωση 2.2)
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση
υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερόμενα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα
αναφερόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σύμφωνα µε τις τρέχουσες περιστάσεις και πληροφορίες, τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό
υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, αναφέρονται στην Σημείωση 4.
2.2 Αρχή της Επιχειρηματικής Συνέχειας των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Λόγω του ύψους των συσσωρευμένων ζημιών, η εταιρεία εμφανίζει την 31 Δεκεμβρίου 2015 αρνητική καθαρή θέση ύψους € 11,3
εκ. και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48, παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920, γεγονός το οποίο
υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς τη δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Παρόλα αυτά, με
δεδομένο ότι η μητρική εταιρεία Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την οικονομική στήριξη της εταιρείας με σκοπό
την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της
συνέχισης των δραστηριοτήτων (going concern). Επιπλέον, η μητρική εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι δεν θα απαιτήσει την
αποπληρωμή των ποσών τα οποία οφείλονται από την Εταιρεία προς τη μητρική εταιρεία προτού η Εταιρεία αποπληρώσει τα ποσά
που οφείλονται προς τρίτα μέρη και προς τις τράπεζες.

2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές
(α) Νόμισμα αποτίμησης και νόμισμα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του πρωτεύοντος
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («νόμισμα αποτίμησης»).
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα λειτουργίας και το νόμισμα παρουσίασης της
Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την
ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
(είσπραξη ή πληρωμή) τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι
συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της
εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
2.4 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.

8

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν
είναι πιθανό πρόσθετα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν οι σχετικές εργασίες πραγματοποιούνται.
Τα γήπεδα και οικόπεδα παρουσιάζονται σε καθορισμένο κόστος και δεν αποσβένονται. Ως καθορισμένο κόστος λαμβάνεται η
εκτίμηση εύλογης αξίας της 1 Ιανουαρίου 2004 από ανεξάρτητους εκτιμητές αποκλειστικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των
ΔΠΧA. Η μέθοδος εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκε για τα οικόπεδα και γήπεδα είναι η συγκριτική προσέγγιση. Τα κτίρια
παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος και αποσβένονται σύμφωνα με τις παρακάτω ωφέλιμες ζωές.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία.
Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων είναι ως εξής:
- Κτίρια
20-50 Έτη
- Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
6-25 Έτη
- Μεταφορικά μέσα
5-6,6 Έτη
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
5-25 Έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και αναπροσαρμόζονται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση)
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (Σημείωση 2.4).
Κατά την πώληση ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
2.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η
λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το
απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας που θα ανακτηθεί από την χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Για την εκτίμηση
των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι
ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν.
2.6 Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Η Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του στις κάτωθι κατηγορίες: αποτιμώμενα στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια και απαιτήσεις, επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη και διαθέσιμα προς πώληση. Η
κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν
τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή
την κατηγοριοποίηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων.
(α)

Δάνεια και απαιτήσεις

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτελούν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που
δεν διαπραγματεύονται σε μία ενεργή αγορά. Συμπεριλαμβάνονται στα βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού εκτός από αυτά που
γίνονται ληξιπρόθεσμα σε ημερομηνία άνω των 12 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων. Αυτά
χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού. Στην κατηγορία «δάνεια και απαιτήσεις» εντάσσονται οι «εμπορικές
και λοιπές απαιτήσεις» και τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
(β) Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι έχει μειωθεί η αξία των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. ‘Η ζημία απομείωσης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου που αποτιμάται στο
αναπόσβεστο κόστος, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής του αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλημένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα.
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2.7 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της 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 των γενικών εξόδων παραγωγής.
Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται
με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρούμενων των τυχόν
εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις
της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται.
2.8 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος
με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρούμενων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους αρχικούς
συμβατικούς όρους της απαίτησης. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων
και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό
της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Η λογιστική αξία της απαίτησης μειώνεται με τη χρήση
λογαριασμού πρόβλεψης και το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα άλλα έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων. Όταν μια
εμπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται με χρήση του λογαριασμού πρόβλεψης. Σε περίπτωση
μεταγενέστερης είσπραξης μιας απαίτησης που είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται πίστωση στα άλλα έξοδα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης.
2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις
όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και τις τραπεζικές
υπεραναλήψεις.
2.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση των σχετικών φόρων, σε μείωση του προϊόντος της
έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος
κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα
για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
2.11 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της
συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά
μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την
διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της
υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.
2.12 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης και προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος
φόρος εισοδήματος δεν υπολογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή,
εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή
ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν ψηφισθεί κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού και θα ισχύουν όταν οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογικό
κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
2.13 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η Εταιρεία καταχωρεί τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές ως έξοδο όταν αυτές καθίστανται δεδουλευμένες. Με την πληρωμή
των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών εξαντλείται η υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των εργαζομένων για την καταβολή
συντάξεως. Έκτοτε η υποχρέωση ανήκει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Παρόλα αυτά, βάσει νόμου η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ αποζημίωση στο προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση
αυτού, ποσό το οποίο κυμαίνεται σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας στην Εταιρεία και τον τελικό μισθό του κάθε εργαζομένου.
Η υποχρέωση αυτή απεικονίζεται λογιστικά βάσει του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 ως Πρόγραμμα Καθορισμένης Παροχής με εφάπαξ
καταβολή της παροχής. Η Εταιρεία δεν δημιουργεί αποθεματικό επενδύσεων για την κάλυψη της υποχρέωσης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το
επιτόκιο των μακροπρόθεσμων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Η υποχρέωση που προκύπτει λόγω της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται από ανεξάρτητο
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της εκτιμώμενης πιστωτικής μονάδος (Projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προκύπτουν από τις αναλογιστικές προσαρμογές χρεώνονται ή πιστώνονται ίδια κεφάλαια
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν η Εταιρεία τερματίσει την απασχόληση εργαζομένων πριν την
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές είτε όταν δεσμεύεται να τερματίσει την απασχόληση
υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές επίσημο πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, ή
όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελούσια αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται
12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης κατά την οποία υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση.
2.14 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα
εισπραχθεί και η Εταιρεία θα πληρεί όλους τους προβλεπόμενους όρους της επιχορήγησης.
Τα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις τα οποία αφορούν μελλοντικά έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
σε αντιστοιχία με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος με την σταθερή
μέθοδο κατά αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
2.15 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για τα έξοδα αναδιάρθρωσης και οι επίδικες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν:
i.

Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων.

ii.

Είναι πιθανότερο ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της υποχρέωσης.
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iii.

Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τα έξοδα τερματισμού συμφωνιών μίσθωσης, και παροχές προσωπικού κατά τον
τερματισμό της απασχόλησης. Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες.
Όπου υπάρχει ένας αριθμός παρόμοιων υποχρεώσεων, η πιθανότητα να απαιτηθεί εκροή κατά την τακτοποίηση της υποχρέωσης
προσδιορίζεται εξετάζοντας κάθε κατηγορία υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα και αν η πιθανότητα εκροής
σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της Διοίκησης, απαιτούνται
να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού (Σημείωση 4). Το προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας είναι προ φόρων και αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις
για την χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
2.16 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς
και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Σε περιπτώσεις επιστροφής αγαθών, οι επιστροφές καταχωρούνται σε
κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων. Σε περιπτώσεις εκπτώσεων επί τιμολογίου ή εκπτώσεων τζίρου τα ποσά
εμφανίζονται μειωτικά των εσόδων.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει
απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι
με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
2.17 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2.18 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις
Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. Διαφορές που
παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται
σε στρογγυλοποιήσεις.
2.19 Νέα λογιστικά πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις
γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών
κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και
αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας
σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι
απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε
περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας,
καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το
πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα
χρηματοοικονομικά.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα
έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην
οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ
(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν μια
οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές,
μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι
ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία
περίοδο.
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ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος
εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με
το ΔΛΠ 12.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2014
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2015)
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση
του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν
νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις
οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου
2015.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον
συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης.
Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12,
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά
πρότυπα. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες οικονομικές του
καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27
και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια
οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους
διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα
(επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να
κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και
τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και
δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε
κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που
συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί
του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το
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πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού
έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών
κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους
κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς,
από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη
δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ
12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27
«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική
οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων
σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και
γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο
ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την
περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση
για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά
κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των
περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που
ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία
επενδύσεων.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά
με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης,
αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με
απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και
δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η
υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια
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όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες
επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο
αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα
νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2014)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο
της αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού
διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2014)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών
συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές στην εύλογη αξίας του
ενεργητικού και παθητικού λόγω μεταβολών των επιτοκίων, μεταβολές σε τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας,
και κίνδυνο ταμειακών ροών από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας διαμορφώνεται
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από τον Όμιλο και εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων εκτελείται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους
κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για
την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο
συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς οι συναλλαγές της Εταιρείας διεξάγονται σε Ευρώ.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την
άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων.
Από τη Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και
εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι η Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2015
3.337.067
3.004

31/12/2014
3.906.932
1.854

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται ως στοιχείο με μέτριο πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες
μακροοικονομικές συνθήκες ασκούν πίεση στις τράπεζες. Ο Όμιλος ακολουθεί κανόνες διαχείρισης διαθεσίμων.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η ρευστότητα της εταιρείας εξαρτάται κυρίως από τη ρευστότητα του Ομίλου (μητρικής εταιρείας) και τη δέσμευση της μητρικής
εταιρείας ότι δεν θα απαιτήσει την αποπληρωμή των ποσών τα οποία οφείλονται από την Εταιρεία προς τη μητρική εταιρεία προτού
η Εταιρεία αποπληρώσει τα ποσά που οφείλονται προς τρίτα μέρη και προς τις τράπεζες.
Χρονική ανάλυση ταμειακών εκροών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων:
Λιγότερο από 1 χρόνο
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2015

31/12/2014

64.100

76.454

Πιστωτές διάφοροι

8.918.970

9.193.985

Δάνεια

6.824.931

5.999.331

Προμηθευτές

(δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η
Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα βραχυχρόνια δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την
Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε μεταβλητό επιτόκιο, τα οποία ανάλογα με τις
συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά.
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(ε) Διαχείριση κεφαλαίου
Η ανακεφαλαιοποίηση της Εταιρείας εξαρτάται από την επιτυχή έκβαση της επαναδιαπραγμάτευσης των όρων της Σύμβασης του
Κοινού Ομολογιακού δανείου καθώς και για νέα χρηματοδότηση προς κάλυψη των αναγκών ρευστότητας της μητρικής εταιρείας
και του Ομίλου.
3.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους
αξίας. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις
υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις
χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών
μέσων.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την λογιστική και την εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων:
Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Δανειακές Υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

31/12/2015

31/12/2014

3.337.067
3.004

3.906.932
1.854

56.824.931
8.983.071

5.999.331
9.270.439

Η εύλογη αξία των δανείων προσδιορίζεται με βάση την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών.
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον προσδιορισμό και τις γνωστοποιήσεις των εύλογων αξιών
χρηματοοικονομικών στοιχείων, με βάση τη μέθοδο αποτίμησης που ακολουθεί:
Επίπεδο 1: οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με αναφορά σε δημοσιευμένες τιμές συναλλαγής ενεργού αγοράς.
Επίπεδο 2: οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τεχνικές επιμέτρησης για τις οποίες όλες οι παράμετροι οι οποίες έχουν σημαντική
επίπτωση στην καταχωρηθείσα εύλογη αξία, υποστηρίζονται από τιμές παρατηρήσιμων συναλλαγών της αγοράς (άμεσα ή έμμεσα).
Επίπεδο 3: οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τεχνικές επιμέτρησης για τις οποίες οι παράμετροι οι οποίες έχουν σημαντική
επίπτωση στην καταχωρηθείσα εύλογη αξία, δεν υποστηρίζονται από τιμές παρατηρήσιμων συναλλαγών της αγοράς.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για
μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και
παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο και ενδέχεται να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Διοίκηση εξετάζει το σύνολο των πελατών και τις απαιτήσεις τους και προβαίνει στον σχηματισμό της ανάλογης πρόβλεψης
απομείωσης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
β) Έλεγχος απομείωσης ενσώματων παγίων της Εταιρείας
Στη χρήση έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή στο κτήριο και στο οικόπεδο της Εταιρείας. Κατά την
εκτίμηση του δεν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις όπου να προκύπτει απομείωση παγίων.
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γ) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Λόγω του ύψους των συσσωρευμένων ζημιών , η εταιρεία εμφανίζει την 31 Δεκεμβρίου 2015 αρνητική καθαρή θέση ύψους €
11.362.185 και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48, παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920, γεγονός το
οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς τη δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Παρόλα αυτά,
με δεδομένο ότι η μητρική εταιρεία Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την οικονομική στήριξη της εταιρείας με
σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή
της συνέχισης των δραστηριοτήτων (going concern). Επιπλέον, η μητρική εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι δεν θα απαιτήσει την
αποπληρωμή των ποσών τα οποία οφείλονται από την Εταιρεία προς τη μητρική εταιρεία προτού η Εταιρεία αποπληρώσει τα ποσά
που οφείλονται προς τρίτα μέρη και προς τις τράπεζες.
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5.
Ενσώματα
πάγια
περιουσιακά
στοιχεία

Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορι
κά μέσα &
μηχ/κός
εξοπλισμός

Έπιπλα
και
λοιπός
εξοπλισμ
ός

Ακινητοποιήσ
εις υπό
εκτέλεση

Σύνολο

3.424.243

2.950.121

547.627

0

6.921.992

Ποσά σε Ευρώ

Κόστος
Υπόλοιπο 1
Ιανουαρίου
2015
Μεταφορές
Πωλήσεις/
διαγραφές
(σημείωση 21)
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου
2015
Συσσωρευμένε
ς αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1
Ιανουαρίου
2015
Αποσβέσεις
περιόδου
Πωλήσεις/
διαγραφές
(σημείωση 21)
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου
2015

(15.000)

(15.000)

3.424.243

2.935.121

547.627

(2.171.117)

(2.926.830)

(537.626)

(242.959)

(10.141)

(6.758)

-

6.906.992

(5.635.573
)
(259.858,1
8)

-

15.000

15.000

(2.414.077)

(2.921.971)

(544.384)

-

(5.880.431
)

Αναπόσβεστη
αξία στις 3112-2015

1.010.166

13.150

3.244

-

1.026.561

Κόστος
Υπόλοιπο 1
Ιανουαρίου
2014

3.424.244

2.950.122

547.628

0

6.921.992

-

-

Μεταφορές
Πωλήσεις/
διαγραφές
(σημείωση 21)
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου
2014

-

-

3.424.243

-

-

2.950.121

-

547.627

-

-

-

-

6.921.992

Συσσωρευμένε
ς αποσβέσεις
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Υπόλοιπο 1
Ιανουαρίου
2014
Μεταφορές
Αποσβέσεις
περιόδου
Πωλήσεις/
διαγραφές
(σημείωση 21)
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου
2014

Αναπόσβεστη
αξία στις 31
Δεκεμβρίου
2014

(1.928.158)

(2.916.295)

(523.034)

-

(5.367.487
)

(242.959)

(10.535)

(14.592)

-

(268.086)

-

-

-

-

-

(2.171.117)

(2.926.830)

(537.626)

-

(5.635.573
)

1.253.127

23.292

10.002

-

1.286.419

Η Εταιρεία υπολογίζει τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων με βάση την ωφέλιμη ζωή την οποία επανεξετάζει όταν
αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Ως εξασφάλιση μέρους του τραπεζικού δανεισμού, δόθηκε υποθήκη επί του ακινήτου της Εταιρείας με αναπόσβεστη αξία στα
βιβλία της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2015 ευρώ 1010 χιλ..

6. Αποθέματα
31/12/2015

31/12/2014

Α' ύλες και υλικά συσκευασίας
Τελικά προϊόντα
Λοιπά εμπορεύματα
μείον : Απομείωση Αξίας Αποθεμάτων
Σύνολο

-

34.258
59
34.186
(68.503)

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

-

-

31/12/2015

31/12/2014

1.144.147
294.259
1.438.406
(1.389.443)

1.265.609
294.259
1.559.868
(1.389.443)

48.963
-

170.425
8.498

Ποσά σε Ευρώ

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ποσά σε Ευρώ
Πελάτες
Επιταγές - γραμ/τια πελατών
Πελάτες -Επιταγές πελατών
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Προκαταβολές προμηθευτών
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Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 24)
Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπά & Εξοδα Επομένων Χρήσεων
Σύνολο

3.259.443
79.186
28.661
3.416.253

3.699.016
65.295
28.993
3.972.227

Υφίσταται συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει μικρό αριθμό
μικρών πελατών. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη καλύπτει τυχόν επισφάλειες που ενδεχομένως προκύψουν.
Η χρονική ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης, έχει ως εξής:
31/12/2015

31/12/2014

169.924
1.268.482

169.924
1.389.944

1.438.406

1.559.868

Ποσά σε Ευρώ
Ενηλικίωση Απαιτήσεων Πελατών
Λιγότερο από 12 μήνες
Πάνω από 12 μήνες

8.Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31/12/2015

31/12/2014

399

200

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

2.604

1.654

Σύνολο

3.004

1.854

Ποσά σε Ευρώ
Διαθέσιμα στο ταμείο

Τα πιο πάνω αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών.

9. Μετοχικό Κεφάλαιο
Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2014
Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός
μετοχών

Κοινές
μετοχές

Σύνολο

904.880

2.678.445

2.678.445

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Ιανουαρίου 2015
Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου
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Η ονομαστική αξία των κοινών ονομαστικών μετοχών είναι Ευρώ 2,96 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν πλήρως
καταβληθεί.
Σύμφωνα με τη από 15 Ιουνίου 2010 Σύμβαση κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους ευρώ 35.850.000 που σύναψε η
μητρική εταιρεία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, μεταξύ άλλων εξασφαλίσεων δόθηκε σύσταση ενεχύρου Α’ τάξεως υπέρ του Εκπροσώπου
των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί του συνόλου των μετοχών κυριότητος της θυγατρικής εταιρείας
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕ.

10. Λοιπά Αποθεματικά
Τακτικό
αποθεματικό

Έκτακτο
αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Σύνολο

55.279

44.021

836.472

935.771

31/12/2015

31/12/2014

Τραπεζικός δανεισμός

6.824.931

5.999.331

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

6.824.931

5.999.331

Σύνολο δανείων

6.824.931

5.999.331

Ποσά σε Ευρώ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015 και 31
Δεκεμβρίου 2015

11. Δανεισμός
Ποσά σε Ευρώ
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικές υπεραναλήψεις (Σημ. 14)

Όλα τα δάνεια της Εταιρείας αφορούν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα κυμαινόμενα επιτόκια
για το σύνολο των δανείων την ημερομηνία του ισολογισμού έχουν ως εξής: 9,7% κατά την 31/12/2015 και 9,42% κατά την
31/12/2014
Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους. Οι λογιστικές αξίες των δανείων
της Εταιρείας αφορούν δάνεια εκφρασμένα αποκλειστικά σε Ευρώ.
Για τα ανωτέρα τραπεζικά δάνεια έχουν δοθεί οι εξής εξασφαλίσεις:
α) Υποθήκη επί ακινήτου (Βλέπε σημ. 5).
β) Εγγυήσεις των μετόχων

12.Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Στη χρήση 2015 η εταιρεία απασχόλησε μόνο ένα άτομο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη , καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι
το ποσό αυτό δεν είναι σημαντικό για την εταιρεία.
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13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31/12/2015

31/12/2014

64.100

76.454

64.100

76.454

-

111.760

8.918.071

8.987.357

-

205.656

835

779

64

193

8.983.071

9.382.200

Ποσά σε Ευρώ
Προμηθευτές
Αξιόγραφα και υποσχετικές
Σ*ύνολο Προμηθευτές
Προκαβολές Πελατών
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 24)
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Η μητρική εταιρεία Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε έχει δεσμευτεί ότι δεν θα απαιτήσει την αποπληρωμή των ποσών τα οποία οφείλονται από
την Εταιρεία προς τη μητρική εταιρεία προτού η Εταιρεία αποπληρώσει τα ποσά που οφείλονται προς τρίτα μέρη και προς τις
τράπεζες.

14. Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006 και έχει περαιώσει φορολογικά τις χρήσεις 2007 έως και 2009. Με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών στην Ελλάδα θεωρούνται ως οριστικές μόνο μετά τη
διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.
Την 8-11-2010 η εταιρεία έλαβε εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του Ν. 3888/2010 για τις χρήσεις 2007, 2008 & 2009
συνολικού ποσού 124.012,74, το οποίο αποδέχθηκε. Το ποσό αυτό επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2010. Για τη χρήση
2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους
καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά , υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του
άρθρου 82 του Ν.2238/94 , το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τη χρήση 2011 ο φορολογικός έλεγχος έχει διενεργηθεί
από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε.
Για την Εταιρεία εκδόθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2012 το "Φορολογικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης" για τη χρήση 2011, χωρίς
ουσιαστικές αλλαγές στο φόρο και στη σχετική φορολογική πρόβλεψη που συμπεριλήφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2011.
Αναφορικά με τη χρήση του 2012, την 22/7/2013 εκδόθηκε το "Φορολογικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης" για Εταιρεία χωρίς
ουσιαστικές αλλαγές στο φόρο και στη σχετική φορολογική πρόβλεψη που συμπεριλήφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2012.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το οικονομικό έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, αυτό που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2012, αυτό που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 και αυτό που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 θεωρείται τελικό από πλευράς
φορολογικού ελέγχου μετά το πέρας 18 μηνών από την υποβολή του αντίστοιχου "Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης"
στο Υπουργείο Οικονομικών.
Αναφορικά με τη χρήση του 2015 ο έλεγχος για την έκδοση "Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης" είναι σε εξέλιξη.
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Η διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις.
15.Έξοδα ανά κατηγορία
31/12/2015

31/12/2014

16.107

18.392

309.857

441.080

259.858

268.086

74.218

76.923

1.970

1.361

-

-

4.446

7.785

666.457

813.627

Έξοδα Διοίκησης

220.598

213.358

Έξοδα Διάθεσης

136.002

159.189

Κόστος Πωληθέντων

309.857

441.080

Σύνολο

666.457

813.627

Ποσά σε Ευρώ
Αμοιβές & παροχές σε εργαζομένους

Σημειώσεις
17

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Αμοιβές και παροχές τρίτων

5

Φόροι-τέλη
Διαφήμιση και λοιπά έξοδα προβολής
Λοιπά
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Σύνολο

Οι παραπάνω δαπάνες επιμερίζονται ως εξής

Οι αποσβέσεις των ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν επιμερισθεί ως εξής:
31/12/2015

31/12/2014

Έξοδα Διοίκησης

181.901

160.852

Έξοδα Διάθεσης

77.957

107.235

-

-

259.858

268.086

Ποσά σε Ευρώ

Κόστος Πωληθέντων
Σύνολο

16. Παροχές σε εργαζομένους
31/12/2015

31/12/2014

13.081

14.579

3.027

3.813

Ποσά σε Ευρώ
Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Κόστος αποζημιώσεων
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
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Σύνολο

16.107

18.392

17. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) – καθαρά
31/12/2015

31/12/2014

620.128

648.930

(1)

(2)

620.127

648.928

Ποσά σε Ευρώ
Έξοδα τόκων
-Τόκοι τραπεζικών δανείων και λοιπά έξοδα τραπεζών
Έσοδα τόκων
Σύνολο

18.Φόρος Εισοδήματος
31/12/2015

31/12/2014

17.362

11.230

17.362

11.230

Ποσά σε Ευρώ
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 12)
Σύνολο

19. Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα
1/1 έως
31/12/2015

1/1 έως
31/12/2014

-

-

Λοιπά έσοδα-έξοδα
(Ποσό απομείωσης απαίτησης NIKAS BG 261.576,72,
Κέρδη από πώληση παγίου 5.999,99,
λοιπά έξοδα και έσοδα πρ.χρήσεων 2.677,78)

(258.255)

(1.864)

Σύνολο

(258.255)

(1.864)

Ποσά σε Ευρώ
Έσοδα από επιδοτήσεις ΟΑΕΔ
Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
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20. Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
Κατά την ημερομηνία Ισολογισμού δεν υπάρχουν σημαντικές κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις που θα επιβαρύνουν τις οικονομικές
καταστάσεις του 2015.
21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.

22.Υπόλοιπα άλλων συμβαλλόμενων μερών
31/12/2015

31/12/2014

Ποσά σε Ευρώ
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα
Πωλήσεις αγαθών

-

Πωλήσεις υπηρεσιών

-

-

-

-

309.857

372.577

Αγορές υπηρεσιών

-

-

Έξοδα

-

-

309.857

372.577

Άλλα έσοδα

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα που χρεώθηκαν
Αγορές αγαθών

iii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 7):
-Μητρικής
-Συνδεδεμένων

3.259.443

3.367.511

-

331.506

3.259.443

3.699.016

8.843.195

8.917.429

-

69.929

8.843.195

8.987.357

-

-

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 14):
-Μητρικής
-Συνδεδεμένων

iv) Δάνεια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις(Σημείωση 7):

v) Αγορές / Πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων σε συνδεδεμένα μέρη:
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Αξία αγοράς παγίων

-

Αναπόσβεστη αξία παγίου
Τιμή πώλησης

6.000

Ζημιά / ( Κέρδος )από πώληση παγίου

(6.000)

-

Οι πωλήσεις και αγορές αγαθών προς συνδεδεμένα μέρη, γίνονται σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη
συνδεδεμένα μέρη.

23. Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα που να ασκούν σημαντική επίδραση στην λειτουργία της εταιρίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ.
ΜΠΟΥΤΣΙΑΡΑΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.
Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2015, 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 Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών
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
χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 εταιρία 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
έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με
Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε. κατά την 31
Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
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ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε τη προσοχή σας στη σημείωση 2 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου επισημαίνεται ότι κατά
την κλειόμενη χρήση η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές ύψους €1,2 εκ., ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
Εταιρείας υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά €12,4 εκ. και η καθαρή θέση της Εταιρείας έχει καταστεί
αρνητική κατά €11,4 εκ. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τα θέματα που αναφέρονται στη σημείωση 2 των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική
αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Στη γνώμη
μας δεν διαπιστώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
1.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από το
άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920.
2.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η εταιρεία εμφανίζει αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2015 και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113
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