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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2015 – 

31/12/2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ 

Α.Β.Ε.Ε. την 25η Ιουλίου 2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, 

στην διεύθυνση www.avp.gr. 
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1. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2015-

31/12/2015 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζει την Έκθεση του για τις 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η Έκθεση 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 

2190/1920. Η Εταιρεία καταρτίζει για πρώτη φορά στην χρήση 2015 οικονομικές καταστάσεις, 

(Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Συνολικά Εισοδήματα, Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών) και σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Η Έκθεση του Δ.Σ. περιλαμβάνεται μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά 

απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2015. Στην 

παρούσα, περιγράφονται πληροφορίες της Εταιρείας ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε., 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την 

τρέχουσα χρήση, σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις 

οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσεως, καθώς επίσης γίνεται περιγραφή των 

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει. 

  

11..11..  ΣΣηημμααννττιικκάά  γγεεγγοοννόότταα  ττηηςς  ΧΧρρήήσσηηςς  22001155  

  

Στην χρήση 2015 η Εταιρεία συντάσσει για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

βάσει των  Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) σύμφωνα με την απόφαση 

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 26.12.2015 (αριθμός πρακτικού 33). 

 

Στις 30 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική των Μετόχων της Εταιρείας. 

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 100% του συνόλου των μετόχων 

και αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω: 

1. Την έγκριση του 18ου ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων ως και της εκθέσεως 

του Δ.Σ και των ελεγκτών της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/ - 31/12/2014. 

2. Την Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2014, από κάθε 

ευθύνη αποζημιώσεως.  

3. Την Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την χρήση 1/1-31/12/2015. 



 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 6 

11..22..  ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  

  

  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

Το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 31/12/2015 ανήλθε, σε ποσό ευρώ 15.488.080, έναντι 

ποσού ευρώ 15.472.489 κατά την 31/12/2014.  

Το σύνολο των Κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού ανήλθαν κατά την 

31/12/2015, σε ποσό ευρώ 10.238.415 έναντι ποσού ευρώ 10.320.325 κατά την 31/12/2014.  

Η Καθαρή Θέση διαμορφώθηκε σε ποσό ευρώ 7.994.980 κατά την 31/12/2015, έναντι ποσού 

ευρώ 8.087.434 κατά την 31/12/2014. 

Το Σύνολο των Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2015 ανήλθε, σε ποσό ευρώ 7.493.100, έναντι 

ποσού ευρώ 7.385.056 κατά την 31/12/2014.  

  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  ΤΤααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά την 31/12/2015 είναι αρνητικές κατά 

ποσό ευρώ 223.301, ενώ κατά την 31/12/2014 ήταν θετικές κατά ποσό ευρώ 906.279. 

  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  ΑΑπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  

Ο Κύκλος Εργασιών κατά την 31/12/2015 ανήλθε σε ποσό ευρώ 24.734.529, ενώ κατά την 

31/12/2014 ανήλθε σε ποσό ευρώ 22.636.684.  

Τα Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν κατά την 31/12/2015 σε κέρδος 

ποσό ευρώ 2.097.523, έναντι κέρδους ποσού ευρώ 1.154.495 κατά την 31/12/2014.  

Τα Αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)  

διαμορφώθηκαν κατά την 31/12/2015 σε κέρδος ποσό ευρώ 331.586, έναντι κέρδους ποσού 

ευρώ 332.968 κατά την 31/12/2014.  

Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

διαμορφώθηκαν κατά την 31/12/2015 σε κέρδος ποσό ευρώ 301.885, έναντι κέρδους ποσού 

ευρώ 303.268 κατά την 31/12/2014.  

Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων διαμορφώθηκαν κατά την 31/12/2015 σε κέρδος ποσό ευρώ 445.405, έναντι 

κέρδους ποσού ευρώ 443.500 κατά την 31/12/2014.  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά την 31/12/2015 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 309.420, ενώ κατά 

την 31/12/2014 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 313.966. 

Τα Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν κατά την 31/12/2015 σε κέρδος ποσό 

ευρώ 24.637, έναντι κέρδους ποσού ευρώ 19.701 κατά την 31/12/2014.  

Τα Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων Χρήσης  ανήλθαν κατά την 31/12/2015 σε ζημία 

ποσού ευρώ 92.454 έναντι ζημίας ποσού ευρώ 73.804 κατά την 31/12/2014.  
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11..22..11..  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  

  

Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την Οικονομική θέση της Εταιρίας είχαν την ακόλουθη 

εξέλιξη: 

Α. Οικονομικής Διαρθρώσεως 31/12/2015 31/12/2014

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού / Σύνολο ενεργητικού 66,11% 66,70%

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 1,07 1,10

Ίδια κεφάλαια / Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 1,52 1,57

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού / Βραχ. υποχρεώσεις 2,25 2,33  

Β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας 31/12/2015 31/12/2014

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων / Πωλήσεις -0,37% -0,33%

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων / Ίδια 

κεφάλαια
-1,16% -0,91%

Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις 8,48% 5,10%

Μικτά αποτελέσματα / Κόστος πωλήσεων 9,27% 5,37%

Αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων / Πωλήσεις (ΕΒΙΤ)
1,34% 1,47%

Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια 3,09 2,80  

 

11..33..  ΚΚυυρριιόόττεερροοιι  κκίίννδδυυννοοιι  &&  ααββεεββααιιόόττηηττεεςς  

  

Η Εταιρεία τους τελευταίους επτά μήνες του 2015 δραστηριοποιήθηκε σε ένα πολύ δύσκολο και 

αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον μετά τις δυσμενείς οικονομικές  συνθήκες στην ήδη επιβαρυμένη 

Ελληνική Οικονομία. Η πτώση στην οικονομική δραστηριότητα, λόγω των τραπεζικών 

περιορισμών, επίφερε πλήγμα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ανάλογα με τον κλάδο που 

δραστηριοποιούνται.  

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

(διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

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

δικαιώματα υπερανάληψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 

Στόχος του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας είναι ο περιορισμός της 

ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της, που είναι δυνατόν 

να προκύψει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση 

στις μεταβολές του κόστους και των πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων είναι η παρακάτω: 
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 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της 

Εταιρείας, 

 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και 

 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

  ΣΣυυννααλλλλααγγμμααττιικκόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και ο τραπεζικός δανεισμός της είναι 

στο μεγαλύτερο μέρος του σε ευρώ, με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός κίνδυνος να μην 

επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα της. Η Εταιρεία δεν προαγοράζει ή προπωλεί συνάλλαγμα. 

 

  ΑΑννάάλλυυσσηη  ππιισσττωωττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

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

περιουσιακά (μέσα) που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις. 

Η Εταιρεία φροντίζει να συναλλάσσεται με τρίτους πού κρίνονται ως προς την πιστοληπτική τους 

ικανότητα. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, 

ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Δεν 

υφίσταται σημαντική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο επί ενός φυσικού ή νομικού προσώπου.  

Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικούς κινδύνους σε περίπτωση που οι 

αντισυμβαλλόμενοι δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ανέρχεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2015, στο ποσόν των εμπορικών απαιτήσεων, όπως αυτό απεικονίζεται στον ισολογισμό. 

 

  ΑΑννάάλλυυσσηη  κκιιννδδύύννοουυ  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών 

διαθεσίμων και εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών 

διαθεσίμων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων. 

Το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της Εταιρίας αφορά κεφάλαιο κίνησης, για τον οποίο 

υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων για εξασφάλιση του. 
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  ΚΚίίννδδυυννοοςς  ααππόό  μμεεττααββοολλέέςς  σσττοο  εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  εεππιιττοοκκίίωωνν    

Ο κίνδυνος προκύπτει από διακυμάνσεις στα επιτόκια οι οποίες επηρεάζουν τα έντοκα στοιχεία 

ενεργητικού και τις έντοκες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία, συνάπτει δανεισμό 

σε κυμαινόμενα επιτόκια που την εκθέτει τον σε κίνδυνο επιτοκίου. Η Διοίκηση της Εταιρείας 

παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Αυξητικές 

τάσεις στα επιτόκια δανεισμού θα έχουν αρνητική επίδραση στις ταμειακές ροές, στα 

αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

  ΚΚίίννδδυυννοοςς  ααγγοορράάςς  

Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών των τιμών των εμπορευμάτων και 

πρώτων υλών οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και 

προσφορά.  

 

11..44..  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  σσυυννδδεεδδεεμμέένναα  μμέέρρηη  

  

Η Εταιρεία δεν είχε ποσά εισροών και εκροών σωρευτικά καθώς και υπόλοιπα απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης με συνδεδεμένα μέρη κατά 

την έννοια του ΔΛΠ 24. 

 

11..55..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  κκααιι  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  κκααττάά  ττηη  

χχρρήήσσηη  22001166  

  

Το 2015 ήταν μια δύσκολη χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αβέβαιο οικονομικό κλίμα τόσο στην 

εσωτερική όσο και στην διεθνή αγορά.  

Στόχος για το έτος 2016 είναι η συνέχιση της ορθής οικονομικής διαχείρισης ώστε η Εταιρεία να 

αυξήσει της πωλήσεις της να μειώσει τα ελαστικά έξοδα για να επιτύχει την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και επιστροφή στην κερδοφορία. 

Αν και το 2016 φαίνεται ότι θα είναι εξίσου δύσκολη χρονιά καθώς η οικονομική κρίση που 

υπάρχει στην χώρα δεν αναμένεται ότι μπορεί να ξεπεραστεί γρήγορα, η Εταιρία θα συνεχίσει να 

ασκεί προσεκτική πιστωτική πολιτική έτσι ώστε ο κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις να είναι 

ελάχιστος. 
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11..66..  ΓΓεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ  κκααιι  μμέέχχρριι  ττηηνν  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  ττοουυ  

  

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας.  

 

Αγρίνιο, 25 Ιουλίου 2016 

 

 

 

                                              

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

 
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
  
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ 
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2. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ''ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.'' 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ''ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Α.Β.Ε.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 καταλληλόλητας 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. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ''ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.'' κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση 

που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άλλο Θέμα 

Oι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ''ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.'' για τη χρήση που 

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος 

εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 9η Ιουνίου 2015 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της προηγούμενης χρήσεως. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Για τη χρήση 2015 η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013 και ως εκ τούτου 

υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.  

Δεν λάβαμε επιστολή από το νομικό σύμβουλο της εταιρείας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. 

Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά της 

εταιρείας.  

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχισή του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα,  29 Ιουλίου 2016 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17111 
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3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01 – 31/12/2015 

 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

  

Σημ.

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2014

Κύκλος εργασιών 5.23 24.734.529 22.636.684

Κόστος πωληθέντων 5.24 (22.637.005) (21.482.189) 

Μικτό κέρδος 2.097.523 1.154.495

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.25 65.607 158.726

Έξοδα διάθεσης 5.24 (1.131.018) (522.518) 

Έξοδα διοίκησης 5.24 (579.628) (394.718) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 5.25 (120.899) (63.017) 

Αποτελέσματα προ φόρων και 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 
331.586 332.968

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.26 6.378 12.047

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.26 (309.420) (313.966) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 5.27 (3.907) (11.348) 

Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 24.637 19.701

Φόρος εισοδήματος 5.28 (117.090) (93.506) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων χρήσεως (92.454) (73.804) 

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 5.29 (1,7474) (1,3949) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων χρήσεως (92.454) (73.804) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την χρήση 

μετά από φόρους
(92.454) (73.804) 

Δείκτες:

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 301.885 303.268

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
445.405 443.500
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Κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

Σημ. 31/12/2015 31/12/2014

Ενεργητικό

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματα πάγια 5.5 5.238.995 5.140.129

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.5 9.558 10.923

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.6 1.112 1.112

5.249.665 5.152.165

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα 5.7 2.898.966 2.172.604

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.8 6.423.058 6.839.662

Λοιπές απαιτήσεις 5.9 48.719 248.772

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων
5.10 8.580 7.343

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.10 859.092 1.051.945

10.238.415 10.320.325

Σύνολο Ενεργητικού 15.488.080 15.472.489

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 5.12 3.105.817 3.105.817

Διαφορές αναπροσαρμογής 5.13 2.918.927 2.918.927

Λοιπά αποθεματικά 5.14 861.700 861.700

Αποτελέσματα εις νέο 1.108.535 1.200.989

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 

μητρικής 7.994.980 8.087.434

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.21 460.000 500.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.15 1.828.528 1.841.201

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
5.16 59.909 52.380

Επιχορηγήσεις 5.17 88.622 118.323

Προβλέψεις 5.18 511.585 444.802

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 2.948.644 2.956.706

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.19 653.204 991.340

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.20 243.203 289.639

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.21 3.182.936 2.860.013

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση 5.21 310.000 250.000

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.22 155.112 37.358

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 4.544.456 4.428.350

Σύνολο Υποχρεώσεων 7.493.100 7.385.056

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 15.488.080 15.472.489  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015                                                    15 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορές  

αναπροσαρμογής 

αξίας στοιχείων 

παγίων ενεργητικού

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 3.105.817 2.918.927 861.700 1.200.989 8.087.434
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την χρήση 

μετά από φόρους
(92.454) (92.454)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2015
3.105.817 2.918.927 861.700 1.108.535 7.994.980

31/12/2015

 

 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορές  

αναπροσαρμογής 

αξίας στοιχείων 

παγίων ενεργητικού

Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων 

παγίων στοιχείων

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, 

σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές 

αρχές ΕΛΠ

3.105.817 151 184.495 857.066 51.071 4.198.599

Προσαρμογές μετάβασης στα ΔΠΧΑ 0 2.918.776 (184.495) (25) 1.228.383 3.962.639
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
3.105.817 2.918.927 0 857.040 1.279.453 8.161.238

Σχηματισμός αποθεματικού 4.660 (4.660) 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο 

μετά από φόρους
(73.804) (73.804)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

31 Δεκεμβρίου 2014
3.105.817 2.918.927 0 861.700 1.200.989 8.087.434

31/12/2014
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης προ φόρων 24.637 19.701

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 143.521 140.233

Προβλέψεις 7.529 8.315

Συναλλαγματικές διαφορές 49.580 (41.313) 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής

δραστηριότητας (32.172) (68.756) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 309.420 313.966

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (726.362) 691.001

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 642.897 (103.929) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (313.774) 212.921

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (262.974) (218.733) 

Καταβεβλημένοι φόροι (65.604) (47.126) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (223.301) 906.279

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (272.406) (131.933) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0 1.500

Τόκοι εισπραχθέντες 6.378 12.047

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (266.028) (118.386) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 8.418.851 5.724.546

Εξοφλήσεις δανείων (8.122.375) (7.221.352) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 296.476 (1.496.806) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) (192.853) (708.914) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 1.051.945 1.760.858

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 859.092 1.051.945  
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4. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

4.1. Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με τα Δ.Π.Χ.Α. 

 

4.1.1. Συμμόρφωση με τα Δ.Π.Χ.Α. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

4.1.2. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. την 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του 

ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες - τρέχουσες αξίες. 

Η Εταιρεία δεν κατέχει μετοχές και δεν ασκεί έλεγχο με την έννοια των ΔΠΧΑ σε θυγατρικές και 

συγγενείς εταιρείες και ως εκ τούτου δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας δεν διαπραγματεύονται σε καμία χρηματιστηριακή αγορά ούτε 

συμμετέχει σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης οικονομικής οντότητας. 

 

4.1.3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 

25/7/2016.  

 

4.1.4. Καλυπτόμενη περίοδος  

Οι παρούσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές 

καταστάσεις της ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. και καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.  

 

4.1.5. Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό 

νόμισμα της Εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο 

οποίο λειτουργεί.  
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4.1.6. Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης  

Η κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί την 

διενέργεια εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά 

υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για 

ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και το ύψος των εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίστηκαν.  

 

Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα 

στοιχεία για την διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις για 

παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού, αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις 

κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 

 

Η Εταιρία εφαρμόζει από τη 1η Ιανουαρίου 2005 τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.A. με όλες τις διερμηνείες και 

τυχόν αναθεωρήσεις ή μεταβολές τους και έχουν εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις από 

01/01/2015: 

Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (αναθεωρημένο) 

Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα 

Δ.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταμειακών ροών  

Δ.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές στις Λογιστικές  

Μεθόδους 

Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δ.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συμβόλαια 

Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήματος 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια 

Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα 

Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζομένους 

Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

Δ.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος 

Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού 

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 
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Δ.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης 

προσωπικού 

Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

Δ.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

Δ.Λ.Π. 29 Οι οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες 

Δ.Λ.Π. 31 Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες 

Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

Δ.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά μετοχή 

Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

Δ.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δ.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση 

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία 

Δ.Π.Χ.A. 1 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.A. 

Δ.Π.Χ.A. 2 Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης  

Δ.Π.Χ.A. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

Δ.Π.Χ.A. 4 Ασφαλιστικά συμβόλαια 

Δ.Π.Χ.A. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες 

Δ.Π.Χ.A. 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων 

Δ.Π.Χ.A. 7 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 

Δ.Π.Χ.A. 8 Λειτουργικοί τομείς 

Δ.Π.Χ.Α. 10    Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Δ.Π.Χ.Α. 11    Σχήματα υπό κοινό έλεγχο 

Δ.Π.Χ.Α. 12    Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες 

Δ.Π.Χ.Α. 13    Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

 

Οι Λογιστικές Αρχές με βάση τις οποίες έχουν συνταχθεί οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

είναι οι ίδιες που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2014. 
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

 

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.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα 

χρήση  

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»: Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης 

πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η 

διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάσει 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 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 .  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015): 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση .  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει 

εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας 

βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.  

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.  

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί 

πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μεταγενέστερα της 1 Ιανουαρίου 2015 και δεν έχουν 
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εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία ερευνά 

την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονομικές της καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και 

ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018): Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών 

που εφαρμόζεται σήμερα. Επίσης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης 

βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. 

Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017): Σκοπός του προτύπου είναι να 

παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με 

πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών 

κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία 

οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της 

αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με 

τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το 

οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015): Η 

περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών 

στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών 

όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές 

εργαζομένων που υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από 

έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού 

δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία «επιχείρηση». Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 

Απόσβεσης και Απομείωσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων 
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βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός 

περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση 

επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτή η τροποποίηση 

επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 

προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

εταιρείες στις εταιρικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης διευκρινίζει τον ορισμό των 

εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016); Οι τροποποιήσεις 

διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την 

πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς 

εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται 

ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη 

μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν 

αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016); Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του 

ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των 

μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των 

λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής 

από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής 

των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015): 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»: Η τροποποίηση 

διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» 

και τον «όρο υπηρεσίας».  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για 

ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, 

χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης, 

επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της 

διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.  

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 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016):  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-2014 του ετήσιου 

προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο 
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(ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο 

προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και 

δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση προσθέτει 

συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας 

συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 

μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται 

για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν έτσι ορίζεται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται 

το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η 

χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»: Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια 

της «πληροφόρησης που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική 

αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.  

 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και πρότυπα αυτή δεν έχουν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

4.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

 

4.2.1. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας απεικονίζονται στο τοπικό νόμισμα που ισχύει στη χώρα 

όπου δραστηριοποιείται, το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό της νόμισμα. Οι οικονομικές 

καταστάσεις απεικονίζονται σε ευρώ (€), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα 

με τη χρησιμοποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (τρέχουσες ισοτιμίες) που επικρατούν κατά 

τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγματικές διαφορές (κέρδη ή ζημίες) που 

προκύπτουν από τον διακανονισμό των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και από τη μετατροπή στο 



 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015                                                    25 

τέλος της χρήσης των χρηματικών στοιχείων (monetary items) από το ξένο νόμισμα στο 

λειτουργικό νόμισμα, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός εάν χαρακτηρίζονται 

ως αντιστάθμιση της καθαρής επένδυσης εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, οπότε καταχωρούνται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των μη χρηματικών στοιχείων 

σε εύλογη αξία καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ των διαθεσίμων προς πώληση 

στα ίδια κεφάλαια. 

 

4.2.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. στην 

τρέχουσα αξία η οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή και υιοθετήθηκε η 

αρχή του ιστορικού κόστους (deemed cost). 

Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μειωμένο κατά το ποσό των 

αποσβέσεων που προέκυψε από την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής τους. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου 

και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια 25-60 έτη 

Μηχανήματα 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα 6-8 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-5 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο 

στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 

λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι 

επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του 
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προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

Η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ελέγχεται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις, 

δηλαδή γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να μην είναι 

ανακτήσιμη. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόμενο ανακτήσιμο 

ποσό, τα περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών απομειώνονται στο 

ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το 

μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Για τον 

υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που 

αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και των 

συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 

ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται 

αρχικά σε μείωση του σχηματισθέντος αποθεματικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για το 

αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων. Κάθε ζημιά 

απομείωσης που προκύπτει περά από το σχηματισθέν αποθεματικό για το συγκεκριμένο πάγιο, 

αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

4.2.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται το κόστος κτήσης λογισμικού είτε αυτό 

προέκυψε από αγορά είτε από ιδιοπαραγωγή. Η ωφέλιμη ζωή εκτιμήθηκε από 3 έως 5 έτη.  

Η Εταιρία επιπλέον εμφανίζει στους λογαριασμούς αυτούς το κόστος κτήσης εκείνων των άυλων 

παγίων για τα οποία υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα αποφέρουν στο μέλλον έσοδα. Τα περιουσιακά 

στοιχεία αυτά βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής τους και πρόκειται να αποσβεστούν 

συσχετιζόμενα με τα μελλοντικά έσοδα που θ’ αποφέρουν.  

 

4.2.4. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία 

τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής 

πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της 

Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 
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Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 

στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου 

ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

 

4.2.5. Αποθέματα  

Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού, 

και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην 

παρούσα θέση και κατάσταση και οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, 

καθώς και ένα μέρος γενικών εξόδων που σχετίζεται με την παραγωγή. Την ημερομηνία του 

ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο μεταξύ του κόστους και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην 

συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης, μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το 

κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  

 

4.2.6. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού 

επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη 

αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το 

στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των 

μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό 

αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές 

απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα.  

 

4.2.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 

καθώς επίσης μπορούν να περιλαμβάνουν και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής 

ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα 

της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 



 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015                                                    28 

4.2.8. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε 

μια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας, όταν συντρέχει περίπτωση,  

ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον 

οποίο αποκτήθηκαν. 

i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά 

μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την 

επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα 

χρηματοοικονομικά μέσα). 

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

ii) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν µη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται: 

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νομοθετικά από το κράτος, 

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για 

λήψη  μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε 

λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισμένες 

πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να 

τα διακρατήσει ως την λήξη τους. Η Εταιρεία  δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
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iv) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει µη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε αποθεματικό 

των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά 

την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα. Ζημιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν 

αντιστρέφονται µέσω αποτελεσμάτων. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται 

κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να 

αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους 

πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα 

επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

τους µε μεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις 

ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς 

όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα δάνεια και οι 

απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. Τα πραγματοποιημένα και µη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από 

τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 

στην εύλογη αξία τους µε μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την 

περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα µη διαπραγματεύσιμα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένες αγορές και 

προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι µη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι 

που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιμώνται στο 

κόστος κτήσης τους. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν 

αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα Χρηματοοικονομικά  στοιχεία του 

ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή 

παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 

αποµείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως 

και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 



 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015                                                    30 

4.2.9. Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση 

Η οικονομική οντότητα θα κατατάσσει ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα 

διάθεσης) ως κατεχόμενο προς πώληση αν η λογιστική αξία του θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας 

συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχόμενη χρήση. 

Για να συμβεί αυτό, το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα διάθεσης) πρέπει να είναι διαθέσιμο για 

άμεση πώληση στην τρέχουσα κατάστασή του, μόνο βάσει όρων που είναι συνήθεις και 

καθιερωμένοι για την πώληση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων διάθεσης) και η 

πώλησή πρέπει να είναι πολύ πιθανή. 

Για να είναι η πώληση πολύ πιθανή, το κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης πρέπει να έχει δεσμευτεί 

σε πρόγραμμα πώλησης του περιουσιακού στοιχείου (ή της ομάδας διάθεσης) και να έχει 

ενεργοποιηθεί πρόγραμμα εξεύρεσης ενός αγοραστή. Επιπροσθέτως, το περιουσιακό στοιχείο (ή η 

ομάδα διάθεσης) πρέπει να διατίθεται ενεργά στην αγορά σε τιμή που είναι λογική σε σχέση με 

την τρέχουσα εύλογη αξία του. Επίσης, η πώληση θα πρέπει να αναμένεται να πληροί τις 

προϋποθέσεις αναγνώρισης ως ολοκληρωμένη πώληση ένα έτος από την ημερομηνία της 

κατάταξης και οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να 

υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανό να γίνουν σημαντικές μεταβολές στο πρόγραμμα ή να 

ανακληθεί. 

Η οικονομική οντότητα θα επιμετρά ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα 

διάθεσης) ως κατεχόμενο προς πώληση στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

εύλογης αξίας απομειωμένης κατά τα κόστη της πώλησής τους. 

Η οικονομική οντότητα θα γνωστοποιεί ένα ενιαίο κονδύλι στην όψη της κατάστασης λογαριασμού 

αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει το σύνολο του μετά φόρων κέρδους ή ζημίας των διακοπεισών 

δραστηριοτήτων. 

Η οικονομική οντότητα θα παρουσιάζει ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο που 

κατατάσσεται ως κατεχόμενο προς πώληση διακεκριμένα από άλλα περιουσιακά στοιχεία στον 

ισολογισμό. Οι υποχρεώσεις μιας ομάδας διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς 

πώληση θα παρουσιάζονται διακεκριμένα από άλλες υποχρεώσεις στον ισολογισμό. Εκείνα τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις δεν θα συμψηφίζονται ώστε να παρουσιάζονται ως ένα 

ενιαίο ποσό.  

 

 4.2.10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρείας. Έξοδα τα οποία 

πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την 
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έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µμετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (κέρδη εις νέο). 

 

4.2.11. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί 

ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος 

αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και 

απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του 

φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που 

αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα 

φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των 

φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 

λογίζεται 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. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία 

του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των 

προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της 

ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 

υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την 

περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι 

πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που 

επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, 

όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική 

αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του 

σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

4.2.12. 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 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρία καταβάλλει στους εργαζόμενους 

αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων 

ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 

απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά 

την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined 

contribution plan) με βάση το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές στους εργαζόμενους». Οι εν 

λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των 

εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (projected unit credit method). Ένα πρόγραμμα 

συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη 

προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις 

που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες 

απλές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν 

κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις 

όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη 
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ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από 

τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων: 

1. την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την 

οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 

2. τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος 

στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 

υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 

χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών , 

3. την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης τη νωρίτερη εκ των 

ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθωση ή η 

τερματική παροχή, 

4. λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 

 

4.2.13. Επιχορηγήσεις 

Σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας του ομίλου αφορά την ενασχόληση με επιχορηγούμενα 

προγράμματα από κρατικούς (εγχώριους) ή κοινοτικούς φορείς. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις 

κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει 

τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με 

τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση 

την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις ως 

έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα. Τα έσοδα 

αυτά εμφανίζονται στο κονδύλι άλλα έσοδα εκμετάλλευσης. 

 

4.2.14. Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και 

η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 
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στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι 

πιθανή. 

 

4.2.15. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η 

αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- 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.  

- 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. 

- Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης ενσώματων στοιχείων 

(αντισταθμιστικά οφέλη): Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων 

αναγνωρίζεται ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αποσβένεται στον λογαριασμό των 

αποτελεσμάτων της χρήσης ανάλογα με τον ρυθμό εκτέλεσης των συμβάσεων για τις 

οποίες έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγμα. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας 

και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η 

λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία 

των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της 

απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα 

είσπραξής τους. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά 

το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

4.2.16. Μισθώσεις 

Η Εταιρία ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία 

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, 

ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, 
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αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την 

έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της 

παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης 

και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, 

καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 

χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των 

παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους 

κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές 

μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα 

που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Εταιρία ως εκμισθωτής: Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα 

αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της 

απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο 

χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η 

οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις του ισολογισμού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης 

ζωής τους σε βάση συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του 

ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

 

4.2.17. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από 

την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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4.3. Κυριότεροι κίνδυνοι & αβεβαιότητες 

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

(διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

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

δικαιώματα υπερανάληψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 

Στόχος του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας είναι ο περιορισμός της 

ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της, που είναι δυνατόν 

να προκύψει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση 

στις μεταβολές του κόστους και των πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων είναι η παρακάτω: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της 

Εταιρείας, 

 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και 

 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

  ΣΣυυννααλλλλααγγμμααττιικκόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και ο τραπεζικός δανεισμός της είναι 

στο μεγαλύτερο μέρος του σε ευρώ, με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός κίνδυνος να μην 

επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα της. Η Εταιρεία δεν προαγοράζει ή προπωλεί συνάλλαγμα. 

 

  ΑΑννάάλλυυσσηη  ππιισσττωωττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

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

περιουσιακά (μέσα) που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις. 

Η Εταιρεία φροντίζει να συναλλάσσεται με τρίτους πού κρίνονται ως προς την πιστοληπτική τους 

ικανότητα. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, 

ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Δεν 

υφίσταται σημαντική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο επί ενός φυσικού ή νομικού προσώπου.  

Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικούς κινδύνους σε περίπτωση που οι 

αντισυμβαλλόμενοι δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ανέρχεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2015, στο ποσόν των εμπορικών απαιτήσεων, όπως αυτό απεικονίζεται στον ισολογισμό. 
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  ΑΑννάάλλυυσσηη  κκιιννδδύύννοουυ  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών 

διαθεσίμων και εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών 

διαθεσίμων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων. 

Το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της Εταιρίας αφορά κεφάλαιο κίνησης, για τον οποίο 

υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων για εξασφάλιση του. 

 

  ΚΚίίννδδυυννοοςς  ααππόό  μμεεττααββοολλέέςς  σσττοο  εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  εεππιιττοοκκίίωωνν    

Ο κίνδυνος προκύπτει από διακυμάνσεις στα επιτόκια οι οποίες επηρεάζουν τα έντοκα στοιχεία 

ενεργητικού και τις έντοκες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία, συνάπτει δανεισμό 

σε κυμαινόμενα επιτόκια που την εκθέτει τον σε κίνδυνο επιτοκίου. Η Διοίκηση της Εταιρείας 

παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Αυξητικές 

τάσεις στα επιτόκια δανεισμού θα έχουν αρνητική επίδραση στις ταμειακές ροές, στα 

αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

  ΚΚίίννδδυυννοοςς  ααγγοορράάςς  

Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών των τιμών των εμπορευμάτων και 

πρώτων υλών οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και 

προσφορά. 

 

5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων 

31/12/2015 

 

5.1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η εταιρία ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1996 στο Αγρίνιο από τους Δημητριάδη Ιωάννη, 

Δημητριάδη Δημήτριο, Καρβελά Νικόλαο και Καρβελά Γεράσιμο. 

Είναι μια επιχείρηση με ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων στους χώρους της ζωικής και φυτικής 

παραγωγής κατέχοντας ηγετική θέση στις εισαγωγές και πωλήσεις δημητριακών, σπορέλαιων, 

σύνθετων ζωοτροφών και διατροφικών συμπληρωμάτων που προορίζονται για τα παραγωγικά 

ζώα καθώς και σπόρων και λιπασμάτων. 

Κύρια φιλοσοφία της εταιρίας είναι: 

 να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα άριστης και σταθερής ποιότητας σε συνδυασμό 

πάντα με την καλύτερη δυνατή τιμή και απόδοση, 
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 να δημιουργήσει σχέσεις διάρκειας με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στον παραγωγό, 

κτηνοτρόφο, γεωπόνο, έμπορο, επιχειρηματία, 

 να συνεχίσει δυναμικά επενδύοντας σε νέα προϊόντα, νέες αγορές, νέες μεθόδους 

παραγωγής και ισχυρές συνεργασίες. 

 

5.2. Εμπράγματα Βάρη 

Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικής αξίας ποσού ευρώ 

1.500.000 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.  

 

5.3. Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 

 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015 δεν υπήρχαν ενδεχόμενες απαιτήσεις από την Εταιρεία που να μπορούν 

να επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της. 

 

 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις 2006 έως 2010 και 2014, 2015.  

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω υπάρχει το ενδεχόμενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα 

οριστικοποιηθούν. Για το λόγο αυτό διενεργήθηκαν προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων των 

αντίστοιχων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη για πληρωμή Φορολογικών Υποχρεώσεων για τις 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις κατά την 31.12.2015 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 511.585. Για τις 

χρήσεις 2011, 2012, 2013 μετά από διενεργηθέντες φορολογικούς ελέγχους από ελεγκτική 

εταιρεία η Εταιρία έλαβε Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη. 

 

Επίδικες υποθέσεις 

Δεν εκκρεμούν σε βάρος της Εταιρίας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, που να μπορούν να 

επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της. 

 

Δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις της Εταιρείας προς τρίτους. 

Εγγυήσεις 

Η Εταιρία, εξέδωσε εγγυητικές επιστολές συνολικής αξίας ποσού ευρώ 70.000. 
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5.4. Λειτουργικοί τομείς – Πληροφόρηση 

Οι λειτουργικοί τομείς αποτελούν συστατικά μέρη της Εταιρείας που εξετάζονται τακτικά από την 

Διοίκηση της Εταιρείας και παρουσιάζονται στις οικονομικές πληροφορίες στην ίδια βάση με αυτή 

που χρησιμοποιείται για εσωτερικούς σκοπούς πληροφόρησης.  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν λειτουργικό τομέα, στην εμπορία δημητριακών, 

σπορέλαιων, σύνθετων ζωοτροφών και διατροφικών συμπληρωμάτων που προορίζονται για τα 

παραγωγικά ζώα καθώς και σπόρων και λιπασμάτων. 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος. 

 

5.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις & Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 

Γήπεδα και 

οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα 

και λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσεως

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 704.920 4.226.086 1.480.344 305.124 142.871 6.859.345

Προσθήκες 2015 170.000 27.258 43.400 19.978 11.770 272.406

Τακτοποιήσεις 2015 4.679 4.679

Εκποιήσεις 2015 0

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 874.920 4.253.344 1.523.744 329.781 154.641 7.136.430

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 0 178.401 1.218.985 187.376 134.454 1.719.216

Αποσβέσεις 2015 89.340 28.366 18.613 5.836 142.155

Τακτοποιήσεις 2015 36.064 36.064

Εκποιήσεις 2015 0

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 0 267.741 1.247.351 242.054 140.290 1.897.436

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 704.920 4.047.685 261.359 117.748 8.417 5.140.129

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 874.920 3.985.603 276.393 87.727 14.351 5.238.995

31/12/2015

 

 

Γήπεδα και 

οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα 

και λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσεως

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 βάσει  

προηγούμενων λογιστικών αρχών ΕΛΠ 376.420 2.387.162 1.376.752 291.924 142.871 4.575.128

Διαφορές αποτίμησης στο τεκμαρτό κόστος - 

εύλογη αξία 31/12/2013 328.500 1.838.925 2.167.424

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 βάσει ΔΠΧΑ 704.920 4.226.086 1.376.752 291.924 142.871 6.742.553

Προσθήκες 2014 103.593 28.340 131.933

Εκποιήσεις 2014 (15.140) (15.140) 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 704.920 4.226.086 1.480.344 305.124 142.871 6.859.345

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 βάσει  

προηγούμενων λογιστικών αρχών ΕΛΠ 0 2.033.041 1.192.644 181.431 132.286 3.539.402

Διαφορές αποτίμησης στο τεκμαρτό κόστος - 

εύλογη αξία 31/12/2013 (1.943.528) (1.943.528) 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 βάσει ΔΠΧΑ
0 89.513 1.192.644 181.431 132.286 1.595.874

Αποσβέσεις 2014 88.888 26.341 21.471 2.168 138.867

Εκποιήσεις 2014 (15.525) (15.525) 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 0 178.401 1.218.985 187.376 134.454 1.719.216

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 βάσει ΔΠΧΑ 704.920 4.136.573 184.107 110.494 10.585 5.146.679

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 704.920 4.047.685 261.359 117.748 8.417 5.140.129

31/12/2014
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Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικής αξίας ποσού ευρώ 

1.500.000 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.  

 

Η Εταιρεία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. πραγματοποίησε αποτίμηση στην 

εύλογη αξία από ανεξάρτητο μηχανικό εκτιμητή, των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της και 

προέκυψε θετική διαφορά αποτίμησης ποσού ευρώ 4.110.953  η οποία αύξησε την καθαρή θέση 

της Εταιρείας. 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

Λογισμικά 

προγράμματα

Αξία κτήσεως

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 13.654

Προσθήκες 2015 0

Εκποιήσεις 2015 0

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 13.654

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 2.731

Αποσβέσεις 2015 1.365

Εκποιήσεις 2015 0

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 4.096

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 10.923

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 9.558
 

Λογισμικά 

προγράμματα

Αξία κτήσεως

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 13.654

Προσθήκες 2014 0

Εκποιήσεις 2014 0

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 13.654

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 1.365

Αποσβέσεις 2014 1.365

Εκποιήσεις 2014 0

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 2.731

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 12.289

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 10.923
 

 

5.6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

31/12/2015 31/12/2014

Εγγυήσεις παροχές τρίτων 1.112 1.112

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.7. Αποθέματα 

 

31/12/2015 31/12/2014

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - υποπροϊόντα 39.941 47.887

Εμπορεύματα 2.805.733 1.983.154

Πρώτες και βοηθητικές ύλες & είδη συσκευασίας 53.291 141.563

Σύνολο 2.898.966 2.172.604

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, 
καθυστερημένα και κατεστραμμένα αποθέματα: 0 0
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 2.898.966 2.172.604  
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5.8. Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

31/12/2015 31/12/2014

Πελάτες 2.336.537 2.315.653 

Επιταγές 3.662.071 4.776.580 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 800.020 0 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (375.570) (252.571)

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 6.423.058 6.839.662 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων 
είναι οι παρακάτω:

Πελάτες 1.960.967 2.063.082

Επιταγές 3.662.071 4.776.580

Προκαταβολές σε προμηθευτές 800.020 0

Σύνολο 6.423.058 6.839.662

Περίοδοι είσπραξης απαιτήσεων 31/12/2015 31/12/2014

Έως 90 Ημέρες 4.484.179 5.001.642

91-180 Ημέρες 1.004.918 930.803

180-360 Ημέρες 933.962 907.217

Άνω των 360 375.570 252.571

Σύνολο 6.798.629 7.092.233  

 

5.9. Λοιπές Απαιτήσεις 

 

31/12/2015 31/12/2014

Απαιτήσεις από Δημόσιο 39.596 64.294 

Προκαταβολές 0 171.377 

Λοιπές Απαιτήσεις 9.123 13.101 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 0 0 

Καθαρές Απαιτήσεις 48.719 248.772 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι 
οι παρακάτω:

Απαιτήσεις από Δημόσιο 39.596 64.294 

Προκαταβολές 0 171.377 

Λοιπές Απαιτήσεις 9.123 13.101 

Σύνολο 48.719 248.772 

Περίοδοι είσπραξης απαιτήσεων 31/12/2015 31/12/2014

Έως 90 Ημέρες 48.719 77.395 

91-180 Ημέρες 0 171.377 

180-360 Ημέρες 0 0 

Άνω των 360 0 0 

Σύνολο 48.719 248.772  
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5.10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

Υπόλοιπο 01/01/2015 7.343

Αγορά 01/01-31/12/2015 5.144

Πώληση 01/01-31/12/2015 0

Σύνολο 12.487

Αποτίμηση 31/12/2015 8.580

(Ζημία)/Κέρδος αποτίμησης (3.907)  

Υπόλοιπο 01/01/2014 18.690

Αγορά 01/01-31/12/2014 0

Πώληση 01/01-31/12/2014 0

Σύνολο 18.690

Αποτίμηση 31/12/2014 7.343

(Ζημία)/Κέρδος αποτίμησης (11.348)  

 

Στο κονδύλι περιλαμβάνονται επενδύσεις σε μετοχές συνολικού αριθμού 21.450, της εισηγμένης 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), οι οποίες έχουν καταταχθεί ως 

«Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων». 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης και η διαφορά αποτίμησης καταλογίζεται στο κονδύλι των 

Συνολικών Εσόδων «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα». 

 

5.11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

31/12/2015 31/12/2014

Διαθέσιμα στο ταμείο 10.027 11.798

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 849.065 1.040.147

Σύνολο 859.092 1.051.945  

 

5.12. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 52.910 κοινές ονοματικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 58,70 ευρώ. Όλες οι μετοχές παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη 

μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. 
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5.13. Διάφορες Αναπροσαρμογής  

Διαφορές  

αναπροσαρμογής 

αξίας στοιχείων 

παγίων ενεργητικού

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα 

με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές ΕΛΠ
151

Διαφορές αποτίμησης στη εύλογη αξία - τεκμαρτό κόστος 4.110.953

Αναβαλλόμενος φόρος (1.192.176)

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 βάσει ΔΠΧΑ 2.918.927

Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2014 2.918.927

Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2015 2.918.927  

 

Η Εταιρεία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. πραγματοποίησε αποτίμηση στην 

εύλογη αξία από ανεξάρτητο μηχανικό εκτιμητή, των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της και 

προέκυψε θετική διαφορά αποτίμησης ποσού ευρώ 4.110.953  η οποία αύξησε την καθαρή θέση 

της Εταιρείας. 

 

5.14. Λοιπά Αποθεματικά 

Τακτικό 

αποθεματικό

Αφορολόγητα 

αποθεματικά Σύνολο
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 47.288 809.752 857.040

Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου 4.660 - 4.660

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2014 51.948 809.752 861.700

Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου - - 0

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2015 51.948 809.752 861.700

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

5.15. Αναβαλλόμενοι φόροι 

 

Ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 

 

31/12/2015 31/12/2014

Απαίτηση/ 

(Υποχρέωση)

Απαίτηση/ 

(Υποχρέωση)

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Ενσώματα πάγια (1.180.377) (1.187.975)

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5.589 3.831

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Απαιτήσεις (159.389) (160.522)

Υποχρεώσεις

Προβλέψεις 17.374 15.190

Λοιπές Υποχρεώσεις (511.725) (511.725)

Σύνολο (1.828.528) (1.841.201)  
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Καταλογισμός αναβαλλόμενου φόρου στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων: 

 

01/01- 

31/12/2015

01/01- 

31/12/2014

Αναβαλλόμενος φόρος αποσβέσεων κτιρίων 7.598 4.201

Αναβαλλόμενος φόρος ασώματων ακινητοποιήσεων & 

εξόδων πολυετούς απόσβεσης
1.758 (479)

Αναβαλλόμενος φόρος χρεογράφων 1.133 3.291

Αναβαλλόμενος φόρος προβλέψεων 2.183 2.411
(Έξοδο) / έσοδο Αναβαλλόμενου φόρου στα 

Αποτελέσματα
12.673 9.424

 

 

5.16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

31/12/2015 31/12/2014

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:

Συνταξιοδοτικές παροχές 59.909 52.380

Στα αποτελέσματα χρήσεως:

Συνταξιοδοτικές παροχές (έξοδο)/έσοδο (7.529) (8.315)  

 

5.17. Επιχορηγήσεις 

31/12/2015 31/12/2014

Επιχορηγήσεις 118.323 184.495

Μείον:  Αναλογούσες αποσβέσεις στην χρήση (29.701) (66.172)

Σύνολο 88.622 118.323  

 

5.18. Προβλέψεις  

 

Προβλέψεις 

φορολογικού 

ελέγχου

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 383.682

Σχηματισμός πρόβλεψης 2014 61.119 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2014 444.802

Σχηματισμός πρόβλεψης 2015 66.783 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2015 511.585  
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5.19. Προμηθευτές 

 

31/12/2015 31/12/2014

Προμηθευτές 578.461 854.933

Γραμμάτια πληρωτέα 3.916 8.189

Επιταγές Πληρωτέες 3.302 128.219

Προκαταβολές πελατών 67.525 0

Καθαρές Εμπορικές υποχρεώσεις 653.204 991.340

Οι εύλογες αξίες των 
υποχρεώσεων είναι οι παρακάτω:

Προμηθευτές 578.461 854.933

Γραμμάτια πληρωτέα 3.916 8.189

Επιταγές Πληρωτέες 3.302 128.219

Προκαταβολές πελατών 67.525 0

Σύνολο 653.204 991.340

Περίοδοι πληρωμής υποχρεώσεων 31/12/2015 31/12/2014

Έως 90 Ημέρες 168.933 573.109

91-180 Ημέρες 241.682 204.249

180-360 Ημέρες 242.590 213.983

Άνω των 360 0 0

Σύνολο 653.204 991.340  

 

5.20. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

31/12/2015 31/12/2014

Υποχρεώσεις Φόρου εισοδήματος 62.980 57.104 

Υποχρεώσεις φόρου ΦΠΑ 176.384 226.290 

Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων 498 1.755 

Λοιποί φόροι - τέλη 3.341 4.490 

Σύνολο 243.203 289.639  

 

5.21. Δανειακές υποχρεώσεις 

 

31/12/2015 31/12/2014

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Τραπεζικός δανεισμός 460.000 500.000

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Τραπεζικός δανεισμός 3.182.936 2.860.013

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση 310.000 250.000

31 Δεκεμβρίου 2014
1 έτος και 

λιγότερο

Μεταξύ 2 και 

5 ετών Σύνολο

Σύνολο δανείων 3.110.013 500.000 3.610.013
31 Δεκεμβρίου 2015
Σύνολο δανείων 3.492.936 460.000 3.952.936  

 

Το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας κατά την 31.12.2015 είναι 6,50%.  
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5.22. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

31/12/2015 31/12/2014

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις 13.731 15.823 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 11.585 0 

Έξοδα περιόδου δεδουλευμένα 16.166 0 

Λοιπές υποχρεώσεις 113.630 21.535 

Σύνολο 155.112 37.358 

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων 
είναι οι παρακάτω:

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις 13.731 15.823 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 11.585 0 

Έξοδα περιόδου δεδουλευμένα 16.166 0 

Λοιπές υποχρεώσεις 113.630 21.535 

Σύνολο 155.112 37.358 

Περίοδοι πληρωμής υποχρεώσεων 31/12/2015 31/12/2014

Έως 90 Ημέρες 139.112 37.358 

91-180 Ημέρες 0 0 

180-360 Ημέρες 16.000 0 

Άνω των 360 0 0 

Σύνολο 155.112 37.358  

 

5.23. Κύκλος εργασιών 

 

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2014

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών 24.689.794 22.584.983 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 44.734 51.701 

Σύνολο 24.734.529 22.636.684  

 

5.24. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

Κόστος Πωληθέντων

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2014

Αμοιβές Προσωπικού 84.402 81.603

Παροχές Τρίτων 67.825 64.615

Γενικά Έξοδα 2.436.440 2.198.022

Αποσβέσεις 109.820 37.058

Προβλέψεις 2.259 2.494

Σύνολο 2.700.745 2.383.792

Κόστος αποθεμάτων 19.936.260 19.098.397

Κόστος πωληθέντων 22.637.005 21.482.189  
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Έξοδα Διάθεσης

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2014

Αμοιβές Προσωπικού 110.497 86.009

Παροχές Τρίτων 79.152 93.936

Γενικά Έξοδα 916.970 262.750

Αποσβέσεις 21.689 76.830

Προβλέψεις 2.710 2.993

Σύνολο 1.131.018 522.518  

 

Έξοδα Διοίκησης

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2014

Αμοιβές Προσωπικού 81.694 78.195

Αμοιβές Τρίτων 325.883 137.320

Παροχές Τρίτων 40.299 24.603

Φόροι Τέλη 18.717 22.141

Γενικά Έξοδα 98.464 103.287

Αποσβέσεις 12.011 26.345

Προβλέψεις 2.560 2.827

Σύνολο 579.628 394.718  

 

5.25. Λοιπά έσοδα – έξοδα 

 

Έσοδα

1/1 - 

31/12/2015

1/1 - 

31/12/2014

Συναλλαγματικές διαφορές 7.286 52.059

Επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις 8.587 61.511

Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων 29.701 29.701

Κέρδη από πώληση παγίων 0 1.885

Λοιπά 20.033 13.570

Σύνολο 65.607 158.726
 

 

Έξοδα

1/1 - 

31/12/2015

1/1 - 

31/12/2014

Συναλλαγματικές διαφορές 56.866 10.746

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 61.674 0

Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 1.400 52.100

Λοιπά 959 171

Σύνολο 120.899 63.017
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5.26. Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα 

 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα από:

1/1 - 

31/12/2015

1/1 - 

31/12/2014

Πιστωτικοί Τόκοι 6.008 12.047

Λοιπά 370 0
6.378 12.047

Χρηματοοικονομικά Έξοδα από:

1/1 - 

31/12/2015

1/1 - 

31/12/2014

Τραπεζικά δάνεια & υπεραναλήψεις 308.983 312.585

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 438 1.380
309.420 313.966  

 

5.27. Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

1/1 - 

31/12/2015

1/1 - 

31/12/2014

Aαποτίμηση χρεογράφων στην εύλογη 

αξία κέρδος / (ζημία) (3.907) (11.348)  

 

5.28. Φόρος εισοδήματος 

1/1 - 

31/12/2015

1/1 - 

31/12/2014

Φόρος εισοδήματος περιόδου (62.980) (40.495)

Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου 12.673 9.424

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτης περιόδου (66.783) (61.119)

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0 (1.316)

Σύνολο (έξοδο) / έσοδο (117.090) (93.506)  

 

5.29. Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 

 

31/12/2015 31/12/2014

Αριθμός μετοχών 52.910 52.910

Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους 

μετόχους της μητρικής
(92.454) (73.804)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών σε 
κυκλοφορία

52.910 52.910

Βασικά κέρδη Κέρδη/(ζημίες)ανά μετοχή 

(Ευρώ ανά μετοχή)
(1,7474) (1,3949)
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5.30. Διαφορές μεταξύ Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

και προηγούμενων λογιστικών αρχών - Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων (Ε.Λ.Π.) 

Ισολογισμός 

βάσει Ε.Λ.Π. 

Επίδραση από

την μετατροπή

σε Δ.Π.Χ.Α.

Ισολογισμός 

βάσει Δ.Π.Χ.Α.

Ενεργητικό

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματα πάγια 1.043.663 4.096.466 5.140.129

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 24.135 (13.211) 10.923

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.112 0 1.112

1.068.910 4.083.255 5.152.165

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα 2.172.604 0 2.172.604

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.284.980 554.682 6.839.662

Λοιπές απαιτήσεις 248.772 0 248.772

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 8.500 (1.157) 7.343

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.051.945 0 1.051.945

9.766.800 553.525 10.320.325

Σύνολο Ενεργητικού 10.835.710 4.636.780 15.472.489

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 3.105.817 0 3.105.817

Διαφορές αναπροσαρμογής 151 2.918.776 2.918.927

Λοιπά αποθεματικά 861.700 0 861.700

Επιχορηγήσεις 118.323 (118.323) 0

Αποτελέσματα εις νέο 56.799 1.144.191 1.200.989

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.142.789 3.944.644 8.087.434

0 0 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 750.000 (250.000) 500.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 1.841.201 1.841.201

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0 52.380 52.380

Επιχορηγήσεις 0 118.323 118.323

Προβλέψεις 0 444.802 444.802

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 750.000 2.206.706 2.956.706

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.413.867 (1.422.527) 991.340

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 289.639 0 289.639

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.860.013 0 2.860.013

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 

χρήση
0 250.000 250.000 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 379.401 (342.043) 37.358

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 5.942.920 (1.514.570) 4.428.350

Σύνολο Υποχρεώσεων 6.692.920 692.136 7.385.056

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 10.835.710 4.636.780 15.472.489

Επίδραση από την μετατροπή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης κατά την 01/01/2015 (31/12/2014)
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31/12/2013

Καθαρή θέση περιόδου (31/12/2013 όπως είχαν

απεικονιστεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ) 4.198.599

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας στοιχείων παγίων 

ενεργητικού εντός εκμεταλλεύσεως 4.110.953

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης (14.863) 

Διαγραφή υποχρεώσεων 2.319.227

Αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία 10.191

Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων (184.495) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (44.065) 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων (2006-2010) (383.682) 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογία (υποχρέωση) (1.850.625) 

Σύνολο προσαρμογών 3.962.639

Καθαρή θέση περιόδου (01/01/2014) σύμφωνα με τα

ΔΠΧΑ) 8.161.238

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

(01/01/2014) ΜΕΤΑΞΥ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Α.

 

 

31/12/2014

Καθαρή θέση περιόδου (31/12/2014 όπως είχαν

απεικονιστεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ) 4.142.789

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας στοιχείων παγίων 

ενεργητικού εντός εκμεταλλεύσεως 4.110.953

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης (14.863) 

Προσαρμογές αποσβέσεων παγίων (12.835) 

Διαγραφή υποχρεώσεων 2.319.252

Αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία (1.157) 

Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων (118.323) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (52.380) 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων (2006-2010, 2014) (444.801) 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογία (υποχρέωση) (1.841.201) 

Σύνολο προσαρμογών 3.944.644

Καθαρή θέση περιόδου (01/01/2015 σύμφωνα με τα

ΔΠΧΑ) 8.087.434

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

(01/01/2015) ΜΕΤΑΞΥ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Α.

 

 

(Ζημίες) προ φόρων 31/12/2014 όπως είχε 

απεικονιστεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ
52.199

Μείον: Φόρος εισοδήματος (40.495) 

Μείον: Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ. κόστος φόροι (1.316) 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους σύμφωνα με τα ΕΛΠ
10.388

Προσαρμογές αποτελέσματος σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ:

Αποσβέσεις παγίων (12.835) 

Αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία (11.348) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (8.315) 

Πρόβλεψη ανέλεγκτης χρήσης 2014 (61.119) 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογία (υποχρέωση) 9.424

Σύνολο προσαρμογών (84.192) 

(Ζημίες) μετά από φόρους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31/12/2014
(73.804) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( 31/12/2014) 

ΜΕΤΑΞΥ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Α.
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5.31. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2015 και κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2014 18 άτομα. 

 

5.32. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Η Εταιρεία δεν είχε ποσά εισροών και εκροών σωρευτικά καθώς και υπόλοιπα απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης με συνδεδεμένα μέρη κατά 

την έννοια του ΔΛΠ 24. 

 

5.33. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας.  

 

Αγρίνιο, 25 Ιουλίου 2016 

 

 

 

                                              

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

 
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
  
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Η Δ/ΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 
ΠΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α.ΑΔ. 5954 Α' ΤΑΞΕΩΣ 


