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ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπ πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΑΛΔΗ A.Β.Δ.E.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ)

Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΑΛΔΗ
ΑΡΣΟΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ.» ζηηο 26/03/2014 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ
αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.alesis.gr, φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ
δηάζεζε ηνπ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Σχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ
αλαγλψζηε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
Δηαηξίαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο
ΑΛΔΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΑΛΔΗ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ, νη νπνίεο
απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ
θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε
δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε
βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.
Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην
εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ,
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο
δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ
ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια
γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη, νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ
εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010. Ωο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο απηήο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε
εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ ζε
κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ
ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρφ, δελ έρνπκε απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ
εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη.
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Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ
παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε», νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΑΛΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ θαηά
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα
ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ
νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Υξήζηνο Βαξγηεκέδεο
Αξ Μ ΟΔΛ 30891
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
"ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ"
ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2014
ΓΗΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2013
Ζ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 136 ηνπ Ν.2190/1920, γηα εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα
κε ηα πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.
1. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ 2013
To 2013, είλαη ε ηέηαξηε ρξνληά δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ε πξψηε ρξνληά, έπεηηα απφ
κία καθξά πεξίνδν κεγάισλ ειιεηκκάησλ, πνπ ε ρψξα παξνπζίαζε:



Πξσηνγελέο πιεφλαζκα
Πιενλαζκαηηθφ Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ

Παξά ηηο πην πάλσ επλντθέο εμειίμεηο, ζπλερίζηεθε ε χθεζε γηα 6ε ζπλερή ρξνληά θαη ε αλεξγία
δηαηεξήζεθε ζε πςειά επίπεδα.
Ζ ΑΛΔΗ ΑΒΔΔ, ην 2013, αχμεζε ζεκαληηθά ηα κεξίδηά ηεο ζηελ Υξπζή Εχκε, δηαηεξψληαο
θαη εληζρχνληαο ηελ εγεηηθή ζέζε ηεο ζην ρψξν, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο.
Ζ αγνξά ηεο θαηαςπγκέλεο δχκεο γηα ην 2013, παξνπζίαζε ζεκαληηθή άλνδν, ζε φγθν +6,5% θαη
νξηαθή άλνδν +0,2% ζε αμία. Ζ Υξπζή Εχκε, θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε
αλάκεζα ζηηο επψλπκεο κάξθεο θαη λα απμήζεη ην κεξίδηφ ηεο, ζε φγθν ζην 19% (+0.5κ.κ) θαη
πνιχ πεξηζζφηεξν ζε αμία +1,6κ.κ, θζάλνληαο ζην 23,1%.
Ζ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο Υξπζήο Εχκεο, πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπλέρηζε ηεο ζεηηθήο πνξείαο ηεο
πξντνληηθήο ζεηξάο «πηηηθά ηξίγσλα» θαη ην ζχλνιν ηεο ππνθαηεγνξίαο πηηηάθηα, θαζψο θαη απφ
ηελ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ «πηηηθψλ πηηψλ». εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηεγνξίαο
θαη θπζηθά, ζηελ ζεηηθή πνξεία ηεο Υξπζήο Εχκεο, έρεη γηα κηα αθφκε ρξνληά ε αλάπηπμε θαη
ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά, λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, φπσο ε πξντνληηθή ζεηξά, «πηηηθά
ηξηθηάθηα».
Οηθνλνκηθά Μεγέζε
Σα βαζηθά ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη νη ινγηζηηθέο
αξρέο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 2005 ήηαλ ε πξψηε νηθνλνκηθή ρξήζε πνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
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Πνζά ζε ρηι. €

Απνηειέζκαηα Δηαηξίαο
31/12/2013
31/12/2012

Πσιήζεηο
Κέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ,
Απνζβέζεσλ (EBITDA)
Κέξδε πξν θφξσλ (ΔΒΣ)

Μεηαβνιή

16.361

16.331

0.18%

1.139
708

1.112
562

2.43%
25.98%

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο
31/12/2013, ν Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο παξνπζίαζε κηα κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ
0,18% πεξίπνπ έλαληη ηνπ 2012.
Ζ εηθφλα ηεο εμέιημεο ηεο Δπηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ηνπο παξαθάησ αξηζκνδείθηεο νη
νπνίνη αληηπαξαβαιιφκελνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο,
παξνπζηάδνπλ ηελ δηαρξνληθή κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο.
1) Γεληθή ξεπζηφηεηα : Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ
Βξαρ/ζκεο Τπνρξεψζεηο
Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο , παξνπζηάδεη κηα αχμεζε απφ 2,04 ην 2012 ζε
2,09 πεξίπνπ ην 2013, γεγνλφο ην νπνίν δηαηεξεί ζεηηθά ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα
αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο.
2) Κεθάιαην Κίλεζεο : Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ – Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ο παξαπάλσ δείθηεο δηακνξθψζεθε ην 2013 ζηα €6.349 έλαληη €5.682 ζην 2012
παξνπζηάδνληαο κηα αχμεζε, ε νπνία επεξεάδεη ζεηηθά ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα
αληαπνθξίλεηαη κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο.
3) Μηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο: Mηθηά Κέξδε
Πσιήζεηο
Ο παξαπάλσ δείθηεο δηακνξθψζεθε ζε 35,17% ην 2013 έλαληη 37,09%
παξνπζηάδνληαο κηα κεγάιε κείσζε.

ην 2012

4) Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο πξν θφξσλ: Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ
Πσιήζεηο
Ο παξαπάλσ δείθηεο δηακνξθψζεθε ζε 4,33% ην 2013 έλαληη 3,44% ην 2012 παξνπζηάδνληαο κηα
αχμεζε 25,87%.
2. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ
ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, ζα ζπλερηζηεί ν έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ αιπζίδσλ ηνπ
ιηαλεκπνξίνπ, γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα, λα πηέδνπλ
ηνπο πξνκεζεπηέο γηα πςειφηεξεο παξνρέο.
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3.ΑΚΗΝΖΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΑ ΒΑΡΖ
Παξαζέηνπκε Πίλαθα σο εμήο :
ΔΗΓΟ
ΟΗΚΟΠΔΓΑ
ΚΣΗΡΗΑ

ΘΔΖ

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ
ΑΞΗΑ

ΝΔΑ ΜΑΛΓΑΡΑ
ΝΔΑ ΜΑΛΓΑΡΑ

137.581,48
2.877.901,74

ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΑ ΒΑΡΖ

-

Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ.
4. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΕΖΜΗΔ ΣΟ ΑΜΔΟ ΜΔΛΛΟΝ
Γελ ππάξρνπλ γλσζηά γεγνλφηα , νχηε αλακέλνληαη ηέηνηα
πξνθαιέζνπλ δεκίεο ζηελ εηαηξεία ζην άκεζν κέιινλ.

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα

5. ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ
Ζ εηαηξεία θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 δηέζεηε έλα ππνθαηάζηεκα ζηα Νέα Μάιγαξα
–Θεζζαινλίθεο.
6. ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο δελ πξνρσξεί ζε πξφηαζε δηαλνκήο κεξίζκαηνο ,
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα απνθαζίζεη ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε .
7. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ 2014

Σν 2014, εθηηκάηαη φηη ζα απνηειέζεη ην πξψην έηνο κε ζεηηθφ πξφζεκν, φζνλ αθνξά ην
ΑΔΠ ηεο ρψξαο, κεηά απφ 6ε ρξνληά χθεζεο. Απηφ ζεκαίλεη:




Αλαθνπή ηεο πηψζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο
Πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Θεηηθή επίδξαζε ζηελ απαζρφιεζε ππφ ηελ έλλνηα φηη ην κέζν εηήζην επίπεδν ηεο
αλεξγίαο ην 2014 πξνβιέπεηαη λα ππνρσξήζεη

Σα πην πάλσ, ζεκαηνδνηνχλ θαηαξράο, ζεηηθή εμέιημε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ην
2014, κε αληίζηνηρε ζεηηθή επίπησζε ζηνπο δείθηεο θαηαλάισζεο.
Ζ Δηαηξεία, ζπλερίδνληαο ηε δνκηθή παξέκβαζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πνπ έρεη
δξνκνινγήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξνγξακκαηίδεη γηα ην 2014 ηηο πην θάησ ελέξγεηεο:





Αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζηηο δχκεο
Νέα ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο γηα ηελ Υξπζή Εχκε
Δμνξζνινγηζκφο ηνπ θσδηθνινγίνπ θαη κεγηζηνπνίεζε δηαλνκήο
Δληαηηθνπνίεζε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ελεξγεηψλ Marketing
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Πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηαζεξέο ηηκέο γηα έθηε ζπλερή ρξνληά ζηηο δχκεο
ηφρεπζε ζε λέεο ζπλεξγαζίεο.

8. ΚΗΝΓΤΝΟΗ
Πηζησηηθφο Κίλδπλνο
Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο
πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ( Μπάξκπα ηάζεο ΑΒΔΔ).
Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, επηηπγράλεηαη, κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ
ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ο Όκηινο, δηαρεηξίδεηαη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο, θξνληίδνληαο λα
ππάξρνπλ πάληα, εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε θαη πάληα, κε φζν δπλαηφλ πην
επλντθνχο φξνπο, έηζη ψζηε, λα κεηψλεηαη ην θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ.
Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο
Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη, ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ
ηερλνινγίαο θαη ειέγρσλ ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλν ιάζνο
θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
Σα ζπζηήκαηα ηνπ Οκίινπ ειέγρνληαη, ζπληεξνχληαη θαη
αλαβαζκίδνληαη επί ζπλερνχο βάζεσο.
Κίνδςνορ ζςμμόπθωζηρ
Ο θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο είλαη, ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
απψιεηαο απφ πξφζηηκα θαη άιιεο πνηλέο, πνπ απνξξέεη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη
θαλνληζκνχο ηεο πνιηηείαο. Ο θίλδπλνο απηφο, πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο επνπηείαο
πνπ αζθείηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, αιιά θαη κέζσ άιισλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ
εθαξκφδεη ν Όκηινο.
Κίνδςνορ απώλειαρ θήμηρ
Ο θίλδπλνο απηφο, απνξξέεη απφ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα, φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ πνπ
είηε αιεζηλή είηε ςεπδήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο, κείσζε ησλ
εηζνδεκάησλ θαη λνκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηνπ Οκίινπ. Ο θίλδπλνο απηφο, πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν
βαζκφ, κέζσ ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη κέζσ άιισλ
δηαδηθαζηψλ, κε ζθνπφ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ.
Διασείπιζη κεθαλαίος
Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ απφ ηελ Δηαηξεία είλαη, ε δηαηήξεζε πγηψλ δεηθηψλ
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, έηζη ψζηε, λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαη λα
κεγηζηνπνηεί ηελ αμία πξνο ηνπο κεηφρνπο. Ζ Δηαηξεία, δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή ηεο δνκή
θαη πξνβαίλεη ζε αλαπξνζαξκνγέο, αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ηεο. Γηα λα δηαηεξήζεη, ή λα
αλαπξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο δνκή, ε Δηαηξεία, κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε κεξηζκαηηθή ηεο
πνιηηηθή πξνο ηνπο κεηφρνπο ή λα επηιέμεη ηελ έθδνζε κεηνρψλ.
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Εηαηξηθή Δηαθπβέξλεζε
Ζ εηαηξεία δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ζαθψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη
ζηε ζέζπηζε αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ εηαηξεία θαη ζε φιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο ηνπ Οκίινπ, ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, κε ζηφρνπο:




ηε δηαθάλεηα ζηε δηνίθεζε
ηελ αλεμαξηεζία ζηνπο ηξφπνπο άζθεζεο δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ
ηελ επίδεημε Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο

Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε
Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζηφρσλ θαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πνπ αθνινπζεί κε ζπλέπεηα, ε Δηαηξεία, πινπνηεί έλα εθηεηακέλν
πξφγξακκα δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηε θπζηνγλσκία θαη ηηο αξρέο ηεο,
απνβιέπνπλ ζηελ ελίζρπζε ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αζιεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ θνηλσληθή επεκεξία.
9. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ
(Ι) Σςναλλαγέρ και ςπόλοιπα με ζςνδεδεμένα μέπη ηος ομίλος VIVARTIA
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ
θαζψο θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά θαηεγνξία ζπλδεδεκέλσλ
πξνζψπσλ θαη θαηά θχζε ζπλαιιαγήο:
2013
16.746
14.150
11.660
4.939

α) Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
β) Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεψζεηο

2012
16.711
13.726
9.820
4.427

(ΙΙ) Παποσέρ ππορ ηην διοίκηζη
Ζ εηαηξία θαηά ηελ ρξήζε 2013 δελ θαηέβαιιε ακνηβέο ζε ζηειέρε Αλψηαηεο Γηνίθεζεο ηνπ
Οκίινπ.
εκεηψλεηαη φηη δελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε
ηεο Δηαηξίαο (θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο).
Θεζζαινλίθε, 26 Μαξηίνπ 2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΤΜΒΟΤΛΟ
ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ

ΜΗΥΑΖΛ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ
ΓΟΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία κεηνρψλ)
εκ.
1.131.12.2013
Πσιήζεηο
Κφζηνο Πσιεζέλησλ
Μηθηφ Κέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο
Λνηπά έζνδα/(έμνδα)

1.1-31.12.2012
(Αλακ/λε)

16.361
(10.607)
5.754
(5.553)
508

16.331
(10.273)
6.058
(5.931)
436

709
(1)
708
(630)

563
(1)
562
(126)

78

436

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ

-

3

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο επί ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο
ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ

-

(1)

-

-

-

2

78

438

Κέξδε πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/( έμνδα )
Κέξδε πξν θφξσλ
Φφξνη εηζνδήκαηνο
Κέξδε κεηά από θόξνπο (Α)

6
6
7

8
9

Πνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο

Αλαβαιιφκελνη Φφξνη επί ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο
ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ κεηαβνιή
ζηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα Μεηά από Φόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Απνηειέζκαηα (Α) + (Β)

εκείσζε:
Σα πνζά ηεο ζπγθξηηηθήο εηήζηαο πεξηφδνπ αλαπξνζαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19
«Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» (βι. ζεκείσζε 2.3).
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο θαη ηα παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπ πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
εκ.

31.12.2013

31.12.2012
(Αλακ/λε)

6.304
80
22

6.709
80
22

6.406

6.811

0
11.660
507
11

0
9.820
1.316
11

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

12.178

11.147

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

18.584

17.958

3.555
2.604
5.199

3.555
2.576
5.149

11.358

11.280

4
359
1.035

3
395
1
814

1.398

1.213

5.603
220
5

5.076
381
8

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

5.828

5.465

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

18.584

17.958

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύληα ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

10
11
12

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο
κεηξηθήο
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Σαθηηθφ, αθνξνιφγεηα θαη ινηπά απνζεκαηηθά
Κέξδε εηο λένλ

13
14
15
16

17
18

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
Τπεξεζία
Δπηρνξεγήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

20
21
22
9

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

23
24
25

εκείσζε:
Σα πνζά ηεο ζπγθξηηηθήο εηήζηαο πεξηφδνπ αλαπξνζαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19
«Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» (βι. ζεκείσζε 2.3).
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο θαη ηα παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπ πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Μεηνρηθό
θεθάιαην
Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 (Αλακνξθσκέλν)
ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά θέξδε
ρξήζεο 2012

Σαθηηθά θαη Απνηειέζκαηα
Λνηπά
εηο λένλ
απνζεκαηηθά

ύλνιν
Ηδίσλ
θεθαιαίσλ

3.555

2.523

4.768

10.846

0

53

(53)

0

πλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο

0

53

(53)

0

Απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεο 2012

0

0

436

436

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί
ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ησλ αλαινγηζηηθψλ
θεξδψλ/(δεκηψλ) ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ζηνλ
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή

0

0

(3)

(3)

0

0

1

1

0

0

0

0

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο 2012

0

0

(2)

(2)

3.555

2.576

5.149

11.280

3.555

2.576

5.149

11.280

0

28

(28)

0

πλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο

0

28

(28)

0

Απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεο 2013

0

0

78

78

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί
ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ησλ αλαινγηζηηθψλ
θεξδψλ/(δεκηψλ) ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ζηνλ
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο 2013

-

-

-

-

3.555

2.604

5.199

11.358

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012
(Αλακνξθσκέλν)

Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013(Αλακνξθσκέλν)
ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά θέξδε
ρξήζεο 2013

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013

εκείσζε:
Σα πνζά ηεο ζπγθξηηηθήο εηήζηαο πεξηφδνπ αλαπξνζαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε
εξγαδνκέλνπο» (βι. ζεκείσζε 2.3).
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο θαη ηα παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπ πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
2013

2012

708

562

430
(21)
1
(36)
1.082

549
114
1
(2)
(36)
1.188

30
(1.083)

(118)
(1.355)

522
(1)
(525)
25

611
(1)
(167)
158

(25)
(25)

(168)
2
(166)

Δπίδξαζε κεηαβνιώλ ηζνηηκηώλ ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
Καζαξή αχμεζε/ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο

11

(8)
19

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζην ηέινο ηνπ έηνπο

11

11

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε ρξήζεσο πξν θφξσλ
Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξφβιεςεηο
Σφθνη θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
(Κέξδε)/Εεκίεο απφ εθπνίεζε ελζψκαησλ παγίσλ
Απφζβεζε επηρνξεγήζεσλ
Λεηηνπξγηθφ θέξδνο πξν κεηαβνιψλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο
(Αύξηζη)/Μείωζη ζε:
Απνζέκαηα
Βξαρππξφζεζκεο θαη Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο
Αύξηζη/(Μείωζη) ζε:
Βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Σφθνη πιεξσζέληεο
Καηαβιεζέληεο θφξνη
Σακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σακεηαθέο εθξνέο γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο θαη ηα παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπ πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

1.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
Ζ ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ. («ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ») είλαη αλψλπκε εηαηξεία πνπ
ηδξχζεθε θαη ζηεγάδεηαη ζηελ Διιάδα ζηε δηεχζπλζε: Γξφκνο Α5-ΒΗΠΔΘ ίλδνπ –
Θεζζαινλίθεο – Σ.Κ 57022. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε πψιεζε
θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ δχκεο-ζθνιηάηαο.
Βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε δηάξθεηα δσήο ηεο ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ είλαη ηξηάληα
(30) ρξφληα αξρήο γελνκέλεο ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξίαο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ ηεο Γηεπζχλζεσο Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο ε νπνία δχλαηαη λα
παξαηαζεί θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.
Ζ Δηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ VIVARTIA, ν νπνίνο θαηέρεη πνζνζηφ 51% ησλ
εθδνκέλσλ κεηνρψλ απηήο. Σν ππφινηπν πνζνζηφ 49% αλήθεη ζηνλ επηρεηξεκαηία Μηραήι
Αξακπαηδή ηνπ Κσλζηαληίλνπ.
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ε Δηαηξεία απαζρνινχζε 2
εξγαδνκέλνπο.

2.

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ

2.1. ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνπλ ηελ εηήζηα ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ
2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίζζεθαλ κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο
θαη κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012,
πξνζαξκνζκέλσλ κε ηα λέα Πξφηππα θαη ηηο Αλαζεσξήζεηο πνπ επηηάζζνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα
ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013.
Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο
απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α).
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε ρξήζε
θξίζηκσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή
ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξνπ βαζκνχ
θξίζε ή είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθνη ή νη ηνκείο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη
ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζηηο “εκαληηθέο
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο” ζηε εκείσζε 2.5.
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ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπ πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013
εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 26ε Μαξηίνπ 2014.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο
Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.
2.2. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ
Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεκκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη αθφινπζεο:
(α) πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο θαη πγγελείο: Οη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζπλδεκέλεο
επηρεηξήζεηο ηεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο
απνκείσζεο. Εεκίεο απνκείσζεο νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη
εχινγεο αμίαο. Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγνχο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο
δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε
ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο, φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ
ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. ε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ
λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ
ππνζηεί απνκείσζε. Σέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο
εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ηφηε ε
δεκία απνκείσζεο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ εηαηξεία δελ ππνρξενχηαη ζηε
ζχληαμε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο γηαηί είλαη ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ AE, ε νπνία θαη ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
(β) Νόκηζκα Λεηηνπξγίαο θαη Παξνπζίαζεο θαη Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ: Σν
λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. Οη ζπλαιιαγέο ζε
άιια λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο πνπ ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε άιια λνκίζκαηα πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα
αληαλαθινχλ ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.
Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα αιιά θαη
απφ ηελ απνηίκεζε ηέινπο ρξήζεσο λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλα λνκίζκαηα,
θαηαρσξνχληαη ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ
ζπλαιιαγψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ
απεηθνλίδνληαη ζηε θαζαξή ζέζε.
(γ) Αλαγλώξηζε Εζόδσλ: Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ηα
νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα
κεηξεζνχλ αμηφπηζηα. Σα παξαθάησ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ζα πξέπεη
επίζεο λα ηθαλνπνηνχληαη θαηά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ.
Πώιεζε αγαζώλ
Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εθπηψζεσλ ηδίξνπ, θηλήηξσλ
πσιήζεσλ θαη ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ, αλαγλσξίδνληαη φηαλ κεηαθέξνληαη ζηνλ
αγνξαζηή νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ησλ
αγαζψλ.
Σόθνη
Σα έζνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ ινγηζηηθή αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ.
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Μεξίζκαηα: Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην δηθαίσκα απφιεςήο
ηνπο έρεη εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ην δηαλέκνπλ.
(δ) Ελζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία: Σα γήπεδα, θηίξηα θαη κεραλήκαηα θαη
εμνπιηζκφο, απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο (ηεθκαξηφ θφζηνο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ ΓΠΥΑ 1) κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο
ηνπο. Σα κεηαθνξηθά κέζα θαζψο θαη ηα έπηπια θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο απνηηκψληαη
ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ πξνβιέςεηο
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.
Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ
αληίζηνηρσλ παγίσλ εθφζνλ απηέο πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή, απμάλνπλ ηελ
παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα ή κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Σν θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ή
ηελ απφζπξζή ηνπο ή φηαλ δελ αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε
ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπο. Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνκάθξπλζε
ελφο παγίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία
απνκαθξχλεηαη ην ελ ιφγσ πάγην.
(ε) Απνζβέζεηο: Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ κε ζπληειεζηέο
νη νπνίνη αληαλαθινχλ ηηο σθέιηκεο δηάξθεηεο δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ.
Καηεγνξία
Κηίξηα
Μεραλήκαηα θαη Δμνπιηζκφο
Μεηαθνξηθά Μέζα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

Ωθέιηκε Εσή
50-60 έηε
5-25 έηε
6-9 έηε
4-8 έηε

(δ) Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ:
(i) Με ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ:
Με ηελ εμαίξεζε ηεο ππεξαμίαο, ε νπνία ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ηνπιάρηζηνλ ζε
εηήζηα βάζε, νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ
ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο
ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Όηαλ ε ινγηζηηθή
αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε
αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ
αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη
ηεο αμίαο ρξήζεσο. Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα
ιεθζεί απφ ηε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο
ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη
πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο
δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αμία ρξήζεο, είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία
ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ
αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο
δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο
δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά.
16

ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπ πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

(ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ:
Ο Όκηινο αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην
θαηά πφζνλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο
(εθφζνλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην
θφζηνο θηήζεσο ή κε βάζε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο (ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο
θαη ζπγγελείο εηαηξείεο), πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο
(καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο) θαη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο.
Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο
πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο γηα ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ.
Ζ αλαθηήζηκε/εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο,
πξνζδηνξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο, βάζεη, ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ
κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην
πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, είηε κε ηνλ ηξέρνληα
ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη
πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
(ε) Απνζέκαηα: Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θαη
θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην
κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ είλαη ε
εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο κείνλ ηα εθηηκψκελα
θφζηε γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη ηα εθηηκψκελα αλαγθαία θφζηε γηα ηελ πψιεζή
ηνπο. Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ
θξίλεηαη απαξαίηεην.
(ζ) Λνγαξηαζκνί Εηζπξαθηένη θαη Πηζησηηθή Πνιηηηθή: Οη βξαρππξφζεζκνη ινγαξηαζκνί
απαηηήζεσλ εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, κεηά απφ πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ κε
εηζπξαθηέα ππφινηπα ελψ νη καθξνπξφζεζκνη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ (ππφινηπα πνπ
εθθεχγνπλ ησλ θαλνληθψλ φξσλ πίζησζεο) απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε
βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη θξηηήξηα γηα ηε
παξνρή πίζησζεο ζηνπο πειάηεο, ηα νπνία ζε γεληθέο γξακκέο βαζίδνληαη ζην κέγεζνο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε, κε παξάιιειε εθηίκεζε ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ. Οη ζπλαιιαγέο γεληθά πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνπο πειάηεο κε θαλνληθνχο
φξνπο θαη κε αλακελφκελε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο εμήληα εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή
ησλ εκπνξεπκάησλ. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ φιεο νη θαζπζηεξεκέλεο ή
επηζθαιείο απαηηήζεηο εθηηκψληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ή κε πξφβιεςεο
γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Σν ππφινηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο
απαηηήζεηο πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ
ψζηε λα αληαλαθιά ηνπο πηζαλνινγνχκελνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. Κάζε δηαγξαθή
ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο.
Απνηειεί πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο λα κε δηαγξάθεηαη θακία απαίηεζε κέρξη λα
εμαληιεζνχλ φιεο νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμή ηεο.
(η) Δπελδύζεηο θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ: Σα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εκπίπηνπλ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 39, ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
ζε κία απφ ηηο θάησζη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ,
Απαηηήζεηο θαη δάλεηα,
Δπελδχζεηο θξαηνχκελεο έσο ηελ ιήμε ηνπο, θαη
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία.

Σα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην
θφζηνο θηήζεσο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία, πιένλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
ησλ άκεζσλ δαπαλψλ απφθηεζεο/ζπλαιιαγήο.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη
κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη φπνπ επηηξέπεηαη, επαλεμεηάδεηαη θαη πηζαλφλ
αλαζεσξείηαη πεξηνδηθά.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία είλαη «Απαηηήζεηο θαη
δάλεηα».
Απαηηήζεηο θαη δάλεηα:
Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα, απνηηκψληαη
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη
δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα
δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο.
(θ) Υξεκαηηθά Δηαζέζηκα: Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη άιιεο
πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο κε αξρηθή ιήμε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ σο
ρξεκαηηθά δηαζέζηκα.
Γηα ηε ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
φπσο πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ.
(ι) Παξνρέο ζην Πξνζσπηθό:
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο
(εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ
θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο
ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε
πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία: Οη παξνρέο κεηά ηε ιήμε ηεο
απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνπλ εθάπαμ απνδεκηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, ζπληάμεηο θαη
άιιεο παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηά ηελ ιήμε ηεο
απαζρφιεζεο σο αληάιιαγκα ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ γηα
παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο αθνξνχλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν
θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη
σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. Σα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο πνπ
πηνζεηνχληαη απφ ηε Δηαηξεία ρξεκαηνδνηνχληαη ελ κέξεη κέζσ πιεξσκψλ ζε
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ή ζε θξαηηθά θνηλσληθά αζθαιηζηηθά ηδξχκαηα.
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(α) Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ
Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε
Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο (π.ρ. Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ), κε απνηέιεζκα λα
κελ αλαθχπηεη λνκηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο ζε πεξίπησζε πνπ ην Κξαηηθφ
Σακείν αδπλαηεί λα θαηαβάιιεη ζχληαμε ζηνλ αζθαιηδφκελν. Ζ ππνρξέσζε ηνπ
εξγνδφηε πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζηα Σακεία. Ζ
πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηε Δηαηξεία ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ,
αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε,
ελψ νη δεδνπιεπκέλεο εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο
ρξήζεο.
(β) Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ (Με ρξεκαηνδνηνύκελν)
χκθσλα κε ηνλ Ν.2112/20 θαη 4093/2012 ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη ζηνπο
εξγαδφκελνπο απνδεκηψζεηο επί απφιπζεο ή απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Σν
χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ πνζψλ απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο,
ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο απφ ηελ ππεξεζία (απφιπζε ή
ζπληαμηνδφηεζε). Ζ ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα,
βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ κέρξη ηελ
ζπληαμηνδφηεζε ηνπ.
Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηα
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο
γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
ηνπ πξνγξάκκαηνο (απνζεκαηηθφ απφ ηηο θαηαβνιέο ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία) θαη ηηο
κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκία θαη ην
θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη
εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο
πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ηεο ρξήζεο
2013 ην επηιεγκέλν επηηφθην αθνινπζεί ηελ ηάζε ηνπ iBoxx AA Corporate Overall
10+ EUR indices, ην νπνίν θαη ζεσξείηαη ζπλεπέο πξνο ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 19, δειαδή
είλαη βαζηζκέλν ζε νκφινγα αληίζηνηρα σο πξνο ην λφκηζκα θαη ηελ εθηηκψκελε
δηάξθεηα ζε ζρέζε κε ηηο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, φπσο θαη ελδεδεηγκέλν γηα
καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο.
Έλα πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλσλ παξνρψλ θαζνξίδεη κε βάζε δηάθνξεο παξακέηξνπο,
φπσο ε ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ν κηζζφο, ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα
θαηαβιεηέεο παξνρέο Οη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλνληαη ζην
ζρεηηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ ζηηο ζπλεκκέλεο απιέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο
απνηειεζκάησλ θαη ζπλίζηαληαη απφ ην ηξέρνλ θαη παξειζφλ θφζηνο ππεξεζίαο, ην
ζρεηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο θαη ηηο φπνηεο
πηζαλέο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά
θέξδε ή δεκηέο, αθνινπζείηαη ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19R, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα
ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ινγηζηηθή ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ,
κεηαμχ άιισλ:





ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ /δεκηψλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
θαη ηελ νξηζηηθή εμαίξεζε ηνπο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο,
ηε κε αλαγλψξηζε πιένλ ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ ησλ επελδχζεσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο αιιά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
ζρεηηθνχ ηφθνπ επί ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο/(απαίηεζεο) ηεο παξνρήο
ππνινγηδφκελνπ βάζεη ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ,
ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηελ
λσξίηεξα εθ ησλ εκεξνκεληψλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή φηαλ
αλαγλσξίδεηαη ε ζρεηηθή αλαδηάξζξσζε ή ε ηεξκαηηθή παξνρή,
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ινηπέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ λέεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο πνζνηηθή αλάιπζε
επαηζζεζίαο.

(κ) Φόξνο Εηζνδήκαηνο (Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο):
(i) Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο:
Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ
πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο
ηεο δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο
θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ή
νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.
(ii) Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο:
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο
ππνρξέσζεο ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ
κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
θαη ππνρξεψζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα
φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο:


Δθηφο εάλ ε ππνρξέσζε γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη απφ
ηελ απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο ή ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε κία ζπλαιιαγή, ε νπνία δελ είλαη ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην
ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκία.



Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο θαη θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη
δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ
εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ.



Δθηφο ηεο πεξίπησζεο φπνπ ε απαίηεζε γηα αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ δελ
απνηειεί ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη
νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκία.



Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο εθηηκψληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλνληαη ζην βαζκφ πνπ δελ ζεσξείηαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ
αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ
απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί.



Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε
βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ ρξήζε
πνπ ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί, θαη βαζίδνληαη ζηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ
ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζζεί απ’
επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηαρσξείηαη απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη φρη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
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(λ) Υξεκαηνδνηηθέο θαη Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο: Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ
κεηαθέξνπλ ζηελ Δηαηξεία νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην κηζζσκέλν πάγην, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο
ζηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ή, αλ απηή είλαη ρακειφηεξε, ζηε παξνχζα
αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Οη πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο
ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζην
ελαπνκείλαλ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη ζηα
απνηειέζκαηα. Σα θεθαιαηνπνηεζέληα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηε
κηθξφηεξε πεξίνδν απφ ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ή ηελ δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο.
Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φια ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο
ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα. Οη πιεξσκέο ησλ
ιεηηνπξγηθψλ κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έλα έμνδν ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
(μ) Κξαηηθέο Επηρνξεγήζεηο: Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηδφηεζε ελζψκαησλ
παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε ηνπο αμία φηαλ ππάξρεη
εχινγε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη φινη νη ζρεηηθνί φξνη ιήςεο
ηεο ζα ηεξεζνχλ.
Οη επηρνξεγήζεηο απηέο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο βάζεη ηεο αλακελφκελεο
σθέιηκεο δσήο ησλ επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ, αθαηξεηηθά ησλ αληίζηνηρσλ εμφδσλ
απνζβέζεσλ.
Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά απηψλ ησλ εμφδσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ζπζρέηηζε ηνπο κε
ηα επηρνξεγνχκελα έμνδα.
(ν) Πξνβιέςεηο θαη Ελδερόκελεο Τπνρξεώζεηο: Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε
Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα
πξνγελέζηεξσλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνήο πφξσλ, ηα δε
πνζά ησλ ππνρξεψζεσλ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο
επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα
απεηθνλίδνπλ ηε παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα εθηακηεπζεί γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. ρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ αλακέλεηαη λα
εθθαζαξηζηνχλ ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα νπφηε ε επίδξαζε ηεο ρξνληθήο αμίαο ηνπ
ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ηα ζρεηηθά πνζά ππνινγίδνληαη πξνεμνθιψληαο ηηο
αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο κε έλαλ ζπληειεζηή πξν θφξσλ ν νπνίνο
αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο,
θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ
ππνρξέσζε. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα κηαο εθξνήο πφξσλ πνπ
ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ
αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή
νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.
(π) Μεηνρηθό Κεθάιαην: Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο
Δηαηξείαο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. Σν ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε πιένλ
ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ « ππέξ ην άξηην» ζηα
Ίδηα Κεθάιαηα. Άκεζεο δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε λέσλ
κεηνρψλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε αθαηξεηηθά απφ ηα έζνδα ηεο έθδνζεο.
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2.3. ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΟΝΓΤΛΗΩΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ
Σα θνλδχιηα ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2012, θαη ησλ ζεκεηψζεσλ επί απηψλ, έρνπλ αλακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο
νξηδφκελεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 19 θαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο
Πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε».
Λφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΛΠ 19 ζρεηηθά κε ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο
πξνυπεξεζίαο, ε Δηαηξεία αλαπξνζάξκνζε ηα θαησηέξσ θνλδχιηα ησλ ζπλεκκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, σο εμήο:
Δπηδξάζεηο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο
Θέζεο:

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ
πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ
από ηελ ππεξεζία

Αλαβαιιόκελε
θνξνινγηθή
ππνρξέσζε

6

978

10.844

(3)

1

2

3

979

10.846

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ
πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ
από ηελ ππεξεζία

Αλαβαιιόκελε
θνξνινγηθή
ππνρξέσζε

Τπόινηπν όπσο είρε δεκνζηεπζεί ηελ
31/12/2012

3

814

11.280

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 19

-

-

-

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 31/12/2012

3

814

11.280

Τπόινηπν όπσο είρε δεκνζηεπζεί ηελ
1/1/2012
Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 19
Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 1/1/2012
Δπηδξάζεηο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο
Θέζεο:

Δπηδξάζεηο ζηα Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα
ρξήζεο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ,
όπσο είραλ δεκνζηεπζεί ηελ 31/12/2012
Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 19
Πξνζαξκνγή θφξνπ εηζνδήκαηνο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 1/131/12/2012 κεηά θόξσλ (B)

Ίδηα
θεθάιαηα

Ίδηα
θεθάιαηα

1.1 -31.12.2012
436
3
(1)
438

ηελ Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ δελ επήιζε θακία νπζηψδεο αιιαγή απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο».
Οη ζρεηηθέο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 20 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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2.4. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ,
ΠΡΟΣΤΠΩΝ

ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ

ΚΑΗ

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ

ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ

Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ
έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. ηελ παξάγξαθν (α)
παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. ηελ
παξάγξαθν (β) παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ζε ήδε
ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δ.Δ.
(α) Νέα Πξόηππα, Δηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα
νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε
Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ
01/01/2011 ή κεηαγελέζηεξα. Σα ζεκαληηθφηεξα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη
αθνινχζσο:


Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ Λνηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Γ.Λ.Π. 1
«Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ
ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ. Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο
έρνπλ απνηππσζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη
κφλν ηελ παξνπζίαζε ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ.
 ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δύινγεο Αμίεο»
Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ζε
Δχινγεο Αμίεο». Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε
έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο
απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Σν
Γ.Π.Υ.Α. 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια Γ.Π.Υ.Α. απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ
απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο
αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο
ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Πξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα
ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ
κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
 Αλαζεώξεζε ζην Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο»
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π. 19
«Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο». Ζ αλαζεψξεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα βειηηψζεη ζέκαηα
αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ. Με βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαηαξγείηαη ε κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη
ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αλαβνιήο ηεο αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ, ελψ
παξάιιεια απαηηεί νη επαλεθηηκήζεηο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (απαίηεζεο)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ
πεξίνδν αλαθνξάο λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. Με βάζε ην
αλαζεσξεκέλν πξφηππν ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία αλακφξθσζαλ ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν
ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 19 θαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π.
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8 «Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε». Ζ
αλαζεψξεζε έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο απφ ηε δηαθνξά αλαγλψξηζεο
ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ/(δεκηψλ) (βι. εκείσζε 2.3.). Σν αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19
πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012.
(β) Νέα Πξόηππα, Δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία είηε δελ
έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε
Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο
Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί
ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα:
 Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο)
Σν I.A.S.B. πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ
Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην
Γ.Λ.Π. 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». εκεηψλεηαη φηη ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2010 ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε
εχινγεο αμίεο. χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ επηκεηξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε
ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ
ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ
ζηνηρείνπ απηνχ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη
λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα
παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα
θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 ην Η.A.S.B. πξνέβε ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ.
Πξνζηέζεθε έλα θεθάιαην ην νπνίν αλαζεσξεί ζεκαληηθά ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη
ζέηεη ζε εθαξκνγή έλα λέν κνληέιν πνπ βειηηψλεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ινγηζηηθήο κε ηε
δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ελψ εηζάγνληαη βειηηψζεηο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε
ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη
άκεζα δηαζέζηκεο νη βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή
ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ηδίνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο, φπσο πεξηιακβάλνληαλ ζην πξφηππν.
Σέινο, ην I.A.S.B. απνθάζηζε λα αλαβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ (εηήζηεο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015), θαζψο νη δηεξγαζίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη
δελ ζα κπνξνχζε λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Παξφια απηά νη
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ. Σν παξφλ Πξφηππν δελ
έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Γ.Π.Υ.Α. 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», Γ.Π.Υ.Α. 11 «ρήκαηα Τπό
Κνηλό Έιεγρν» (Joint Arrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε
άιιεο Οληόηεηεο», Γ.Λ.Π. 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη Γ.Λ.Π. 28
«Δπελδύζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
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Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην I.A.S.B. εμέδσζε ηξία λέα Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Γ.Π.Υ.Α.
10, Γ.Π.Υ.Α. 11 θαη Γ.Π.Υ.Α. 12. Σν Γ.Π.Υ.Α. 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα
ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 10 αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 27
«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ηελ Μ.Δ.Γ. 12 «Δλνπνίεζε –
Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Δηδηθνχ θνπνχ». Σν Γ.Π.Υ.Α. 11 «ρήκαηα Τπφ Κνηλφ Έιεγρν»
θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Κνηλφ Γηαθαλνληζκφ (Joint Arrangement). Σν Γ.Π.Υ.Α. 11
αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε Μ.Δ.Γ. 13 «Απφ Κνηλνχ
Διεγρφκελεο Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο – Με Ννκηζκαηηθέο πλεηζθνξέο απφ Μέιε κίαο
Κνηλνπξαμίαο». Σν Γ.Π.Υ.Α. 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε άιιεο Οληφηεηεο»
ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο,
ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο
επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Πξνηχπσλ, ην I.A.S.B. εμέδσζε επίζεο ην
ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π. 27 κε ηίηιν Γ.Λ.Π. 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ην
ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π. 28 κε ηίηιν Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο».
Σα λέα Πξφηππα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01
Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ
επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Σα πξναλαθεξζέληα Πξφηππα
εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.
 Οδεγόο Μεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ρήκαηα Τπό Κνηλό
Έιεγρν, Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα
Γ.Π.Υ.Α. 10, Γ.Π.Υ.Α. 11 θαη Γ.Π.Υ.Α. 12) (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013)
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο
αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 10. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ
επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα Γ.Π.Υ.Α. 10, Γ.Π.Υ.Α. 11 θαη
Γ.Π.Υ.Α. 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ
πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο
γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ
απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε
εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 12. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2013, αιιά νπζηαζηηθά ζα
εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ, ήηνη απφ 01
Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο. Οη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ
Απξίιην ηνπ 2013.
 Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. 10, Γ.Π.Υ.Α. 12 ΚΑΗ Γ.Λ.Π. 27)
(εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα Γ.Π.Υ.Α. 10,
Γ.Π.Υ.Α. 12 θαη Γ.Λ.Π. 27. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία
«Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο». Σν I.A.S.B. ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο» γηα
λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα ηηο
απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Οη
επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε
ηελ εχινγε αμία. ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ
επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά
ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα.
Οξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη
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επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη
ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη
ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Οη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο
εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013.
 Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» πκςεθηζκόο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ
ηνπ
ελεξγεηηθνύ
θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Γ.Λ.Π. 32
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο
αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Οη
ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01
Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ
επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Ζ παξνχζα
ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.
 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Πνζό Με-Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηνπ
Δλεξγεηηθνύ (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2014)
Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ
ζην Γ.Λ.Π. 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε
νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην
αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ,
εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Πξνγελέζηεξε
εθαξκνγή επηηξέπεηαη εθφζνλ ε εηαηξία έρεη ήδε εθαξκφζεη ην Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ζε
Δχινγεο Αμίεο». Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα
εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Ζ παξνχζα
ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013.
 Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη
Απνηίκεζε» - Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο
αληηζηάζκηζεο (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2014)
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ
ζθνπνχ ζην Γ.Λ.Π. 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ο ζηφρνο
ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ,
αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ
Γ.Λ.Π. 39. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία
εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν
αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ
ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. ρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην Γ.Π.Υ.Α. 9
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα
επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Οηθνλνκηθέο
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Καηαζηάζεηο ηεο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2013.
 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 21. Ζ Γηεξκελεία
απνζαθελίδεη πφηε κία εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή
εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. Σν
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ Γ.Λ.Π. 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο
Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Σν Γ.Λ.Π. 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα
γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ
πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία
αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ
πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία
ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ
παξνχζα δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» - Πξόγξακκα
Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (εθαξκνγή από 01/07/2014)
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ
ζθνπνχ ζην Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη
εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα κεηψζεη ηελ
πνιππινθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα
έηε ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο είλαη ραξαθηεξηζηηθά νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη
σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01
Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ
επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ
έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εθαξκνγή από
01/07/2014)
Σν I.A.S.B. πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ
Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013».
ηνλ Κχθιν 2010 - 2012 πεξηιακβάλνληαη βειηηψζεηο γηα ηα πξφηππα Γ.Π.Υ.Α. 2, Γ.Π.Υ.Α.
3, Γ.Π.Υ.Α. 8, Γ.Π.Υ.Α. 13, Γ.Λ.Π. 16, Γ.Λ.Π. 24 θαη Γ.Λ.Π. 38 ελψ ζηνλ Κχθιν 2011 2013 νη βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα Πξφηππα Γ.Π.Υ.Α. 1, Γ.Π.Υ.Α. 3, Γ.Π.Υ.Α. 13 θαη Γ.Λ.Π.
40. Οη βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε
εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Οη ελ ιφγσ εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
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 Γ.Π.Υ.Α. 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκνγή
από 01/01/2016)
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ «Μεηαβαηηθνί
ινγαξηαζκνί ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ». θνπφο ηνπ ελ ιφγσ Πξνηχπνπ είλαη λα
επηηεπρζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζε εηαηξίεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαζεζηψο πξνζδηνξηζκνχ ηηκψλ κέζσ ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ
(rate-regulated activities). Ο ξπζκηδφκελνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ κπνξεί λα επεξεάζεη
ζεκαληηθά ηελ αμία θαη ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ κίαο εηαηξίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε
εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ Πξνηχπνπ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε ηα Γ.Π.Υ.Α. Σν
Πξφηππν έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2016, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα
επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηεο. Σν ελ ιφγσ Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα.
Με βάζε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ αλακέλεη
ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ
εθαξκφζηκα.
2.5. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί φπσο ε Γηνίθεζε
πξνβαίλεη ζε θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ
ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ θαηαζηάζεσλ
θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Σα
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο θξίζεηο απηέο. Οη ελ ιφγσ
εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη
ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα θαη λα αληαλαθινχλ ηνπο εθάζηνηε ηξέρνληεο θηλδχλνπο θαη βαζίδνληαη
ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν/φγθν ησλ
ζπλαθψλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ.
Οη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα ε εμέιημε
ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπο
επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο θάησζη:
(α) Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο
Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΛΠ 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ
θφξσλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν
εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαη πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα
πξνθχςνπλ ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο.
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε πξφβιεςε ηεο Δηαηξείαο γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο
απαηηείηαη νπζηαζηηθή αληίιεςε ησλ αλσηέξσ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ
πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ
αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο
πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηελ ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε ρψξα.
(β) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο
πειάηεο φηαλ ππάξρνπλ δεδνκέλα ή ελδείμεηο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε ηεο
ζρεηηθήο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή. Ζ Γηνίθεζε ηεο
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Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε
ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ζηνηρεία ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη
επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ
δηαρεηξίδεηαη.
(γ) Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
Σν χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε.
Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε παξαδνρψλ ζρεηηθψλ κε ην
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε
ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή θαη ηελ αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή. Οη
παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα θαη ε Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε ζπλερή επαλεθηίκεζή ηνπο.
(δ) Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε
ρξήζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009 επαλεθηηκήζεθε ε σθέιηκε δσή ηνπ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη πιένλ ε
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη λέεο σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ κε κεγαιχηεξε
αθξίβεηα ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
(ε) Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο
ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο ε Γηνίθεζε εθηηκά ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ κνλάδα ηακεηαθήο ξνήο θαη λα επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν
ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο γηα λα ππνινγίζεη ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ

3.

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Οη
ζπλήζεηο θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο ζεσξεηηθά ππάγεηαη είλαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο
(δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαζψο θαη νη ηηκέο ηεο αγνξάο), πηζησηηθφο
θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ. Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αδπλακία
πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ
θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ.
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηνπο
νπνίνπο εθηίζεηαη ε Δηαηξία είλαη ε παξαθάησ:
 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξίαο,
 ζρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ γηα ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη
 εθηέιεζε / εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε
δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη
κέζσ ηεο Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ηνπ Οκίινπ VIVARTIA (Group Treasury).
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Πξν ηεο δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ιακβάλεηαη έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ
έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο.
Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ηνπ Οκίινπ VIVARTIA παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο ζηελ Δηαηξεία, ζπληνλίδεη ηελ πξφζβαζε ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο
θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνο αγνξάο
i) Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο απνξξέεη: (α) απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, (β) απφ
αλαγλσξηζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη (γ) απφ επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο
νη νπνίεο έρνπλ έδξα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε
επηρεηξήζεηο ζην εμσηεξηθφ αιιά δελ έρεη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
θαη παζεηηθνχ ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην Δπξψ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη
νπζηαζηηθφο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία απηά.
ii) Κίνδςνορ ηιμήρ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ πνπ δηαζέηεη.
Παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ ησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη πξνζπαζεί λα
πεξηνξίζεη ηελ επίδξαζε απφ ηελ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ. Ο θίλδπλνο απηφο αληηκεησπίδεηαη
κε ηελ αλάινγε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πσιεζέλησλ απνζεκάησλ.
Πηζησηηθόο Κίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαρεηξίδεηαη ζε νκηιηθή βάζε. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη
απφ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, ηηο θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο, θαζψο επίζεο θαη πηζησηηθέο
εθζέζεηο ζηνπο πειάηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ
απαηηήζεσλ θαη δηελεξγεκέλσλ ζπλαιιαγψλ.
Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πηζησηηθψλ νξίσλ γηα ηηο
εκπνξηθέο ηεο ζπλαιιαγέο. Σα ζεζπηζκέλα απηά φξηα θαζνξίδνληαη βάζεη ηζηνξηθψλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγεη ην ηκήκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ θαη ε ηήξεζε ηνπο
παξαθνινπζείηαη απζηεξά απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ, ε δηαηήξεζε
ρακεινχ εκεξήζηνπ χςνπο ηακείνπ θαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ
απφ ηνλ Όκηιν ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γηαηί ην κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Γπλεηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ππάξρεη θαη ζηα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, ν θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηελ Δηαηξεία. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε Δηαηξεία, ζε πιαίζην εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ζέηεη φξηα ζην πφζν ζα εθηίζεηαη ζε θάζε κεκνλσκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ίδξπκα. Δπίζεο, φζνλ αθνξά πξντφληα θαηαζέζεσλ, ε Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε
αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο.
Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ
πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ( Μπάξκπα ηάζεο ΑΒΔΔ).
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Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ
ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ.
Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε
επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο
πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. Οη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο
πηζηψζεηο πξνο ηελ Δηαηξεία, είλαη επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή
έιιεηςε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ.
O παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012, γηα ηελ Δηαηξεία, κε βάζε ηηο πιεξσκέο
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, ζε κε πξνεμνθιεκέλεο ηηκέο.
31-Γεθ-13
Δληόο 6
6 έσο 12
1 έσο 5
Πάλσ από
κελώλ
κήλεο
έηε
5 έηε
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
5.602
0
0
0
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
5
0
0
0
ύλνιν

5.607

0

0

0

0

0

Πάλσ από
5 έηε
0

8

0

0

0

5.084

0

0

0

31-Γεθ-12

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
ύλνιν

Δληόο 6
κελώλ
5.076

6 έσο 12
κήλεο

1 έσο 5
έηε

Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ
Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο φηαλ δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα
ζπλερνχο δξαζηεξηφηεηαο, γηα λα παξέρεη θέξδε ζηνπο κεηφρνπο θαη νθέιε ζηνπο άιινπο
ελδηαθεξφκελνπο θαζψο θαη λα δηαηεξήζεη κηα θεθαιαηνπρηθή δνκή, ε νπνία ζα κεηψλεη ην
θφζηνο θεθαιαίνπ. Ζ εηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012 δελ είρε ηξαπεδηθά δάλεηα.
4.

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ
Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ
πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο
θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο,
νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε
νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο
Ζ Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία ζηελ εκπνξία θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ δχκεο.
Δπηπιένλ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε, αιιά θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ην ζχλνιν
ησλ πσιήζεσλ αθνξνχζε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, επνκέλσο, ε Δηαηξία δελ παξέρεη πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα, θαζψο δελ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8, ε εηαηξεία δελ ππνρξενχηαη λα παξέρεη
πιεξνθφξεζε αλά ηνκέα.
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5.

ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ παξνπζηαδφκελε
εκεξνκελία αλαιχεηαη σο εμήο:
31/12/2013

31/12/2012

ΜΗΘΩΣΟΗ

2

2

ΖΜ/ΘΗΟΗ

-

-

ύλνιν

2

2

Σν Κφζηνο Μηζζνδνζίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
2013
2012
Μηζζνί θαη Ζκεξνκίζζηα
49
54
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
14
15
Λνηπά έμνδα πξνζσπηθνχ
1
Έμνδα Μηζζνδνζίαο
63
70

6.

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΔΩΝ & ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ
Κόζηορ πωλήζεων
Σν θφζηνο πσιήζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
αλαιχεηαη σο εμήο:

Κφζηνο Απνζεκάησλ
ύλνιν

2013

2012

10.607
10.607

10.273
10.273

Έξοδα Διοίκηζηρ και Διάθεζηρ
Σα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
2013
2012
Μηζζνδνζία
63
69
Έμνδα Γηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο
4.816
4.581
Ακνηβέο Σξίησλ
78
71
Απνζβέζεηο
430
549
Έμνδα Δλνηθίσλ
7
2
Παξνρέο ηξίησλ
5
7
Αζθάιηζηξα
17
14
Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο
1
Έμνδα κεηαθνξψλ
3
2
Φφξνη Σέιε
8
4
Αλαιψζηκα
8
8
Έμνδα ηαμηδηψλ
2
0
Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ
104
606
Λνηπά
12
17
ύλνιν
5.553
5.931
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7. ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Σα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη σο εμήο:
Δπηδνηήζεηο-Δπηρνξεγήζεηο
Δλνίθηα
Κέξδε/(Εεκίεο) απφ πψιεζε παγίσλ
Λνηπά
ύλνιν

2013
36
396
76
508

2012
36
396
2
2
436

8. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ/(ΔΞΟΓΑ)
Σα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
2013
2012
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ

(1)
(1)

(1)
(1)

9. ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
χκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ Νφκνπ
4110/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηε ρξήζε 2013 δηακνξθψζεθε ζε 26% έλαληη ηεο
ρξήζεο 2012 πνπ ήηαλ 20%.
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη
σο εμήο:
2013
2012
Σξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο:
- θφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεσο
392
273
- Με ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη
17
17
- Αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο
221
(164)
πλνιηθόο θόξνο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
630
126
Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε. ε ζρέζε
κε ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε ηνπ 2010 ηα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ
δειψλνληαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο
αξρέο εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζηηγκή θαηά
ηελ νπνία εθθαζαξίδνληαη θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Απφ ηελ νηθνλνκηθή
ρξήζε 2011 θαη κεηά νη θνξνινγηθέο δειψζεηο ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο Έθζεζεο
Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε
επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.
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Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012, νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
Διιάδα θαη ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ Νφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν
ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/1994, έιαβαλ Πηζηνπνηεηηθφ
Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε χκθσλε Γλψκε ρσξίο λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο.
Γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε πεξαησκέλε θνξνινγηθά, πξέπεη λα ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 1159/2011.
Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2013 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά
πηζηνπνηεηηθά πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2013. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκάηαη φηη απηέο δελ ζα έρνπλ
νπζηψδε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαπάλσ, ε Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο, έσο θαη ηελ ρξήζε 2009. ε έλαλ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ
ζρεηηθψλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ είλαη πηζαλφλ λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξφζηηκα
ζηελ Δηαηξεία. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο, έλαληη
ησλ πξφζζεησλ θφξσλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηνπο κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο
ειέγρνπο, βάζεη ησλ επξεκάησλ ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη
πξνγελέζηεξσλ δηεξκελεηψλ ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ.
Ζ ζπκθσλία ηεο πξφβιεςεο γηα ην πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηα έζνδα πξν θφξσλ ζπλνςίδεηαη σο
εμήο:
2013

2012

Κέξδε πξν θόξσλ εηζνδήκαηνο
Φφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγηζκέλνη κε ηνλ ηζρχνληα
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (26% )
Πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο
Φνξνινγηθή επίδξαζε κε θνξνινγεζέλησλ εζφδσλ θαη
απνζεκαηηθψλ θαη εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα
θνξνινγηθνχο ζθνπνχο

(708)

(562)

184

112

190

17

12

(3)

Δπίδξαζε απφ κεηαβνιέο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή

244

-

Φόξνη εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ

630

126

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ
θαη ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
Τπφινηπν έλαξμεο , 1ε Ηαλνπαξίνπ
Υξέσζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο
Τπόινηπν, 31ε Γεθεκβξίνπ

2013
(814)
(221)
(1.035)

2012
(978)
164
(814)

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηνλ
επηζπλαπηφκελν ηζνινγηζκφ σο εμήο:
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Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο παζεηηθνύ
- Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
- Απαηηήζεηο
- Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
- Λνηπά
Αθαζάξηζηνο αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
ελεξγεηηθνύ/παζεηηθνύ
Μείνλ: αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ελεξγεηηθνχ πνπ
εκθαλίδεηαη μερσξηζηά
Καζαξόο αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο παζεηηθνύ
10.

2013

2012

(1.310)
164
1
110

(1.066)
121
1
130

(1.035)

(814)

(1.035)

(814)

ΗΓΗΟΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:

ΚΟΣΟ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Πξνζζήθεο
Μεηαθνξέο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο
31ε Γεθεκβξίνπ 2012
ΩΡΔΤΜΔΝΔ
ΑΠΟΒΔΔΗ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο
31ε Γεθεκβξίνπ 2012
ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ
31ε Γεθεκβξίνπ 2012

ΚΟΣΟ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Πξνζζήθεο
Μεηαθνξέο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο
31ε Γεθεκβξίνπ 2013
ΩΡΔΤΜΔΝΔ
ΑΠΟΒΔΔΗ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο
31ε Γεθεκβξίνπ 2013
ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ
31ε Γεθεκβξίνπ 2013

Γήπεδα

Κηήξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο

Μεραλήκα
ηα θαη
εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια
θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλ/ζεηο
ππό
εμέιημε

ύλνιν

138
-

3.472
3.472

6.826
162

29
-

1.705
6

6.988

29

(24)
1.687

13
13

12.183
168
0
(24)
12.327

(475)
(60)
(535)

(2.936)
(440)
(3.376)

(29)
(29)

(1.653)
(49)
24
(1.678)

138

2.937

3.612

Γήπεδα

Κηήξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο

Μεραλήκα
ηα θαη
εμνπιηζκόο

138
138

3.472
3.472

138

138

0

(5.093)
(549)
24
(5.618)

9

13

6.709

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλ/ζεηο
ππό
εμέιημε

ύλνιν

6.988
25
7.013

29
29

1.687
1.687

13
13

12.327
25
0
0
12.352

(535)
(60)
(595)

(3.376)
(366)
(3.742)

(29)
(29)

(1.678)
(4)
(1.682)

2.877

3.271

0

(5.618)
(430)
(6.048)

5

13
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Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηελ ηδηνθηεζία ή κεηαβίβαζε ή ινηπέο επηβαξχλζεηο επί ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο θαλέλα ζηνηρείν ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ δελ έρεη δεζκεπζεί σο εγγχεζε έλαληη ππνρξεψζεσλ.
11. ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

BULZYMCO LTD

31/12/2013

31/12/2012

80

80

ηηο 7 Οθησβξίνπ 2008 ηδξχζεθε ε θαζ’ νινθιεξίαλ ζπγαηξηθή BULZYMCO LTD κε έδξα ηελ
Κχπξν. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζφ ησλ 80 ρηι. επξψ θαη
απνηειείηαη απφ 80 ρηι. κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηε 1 επξψ .θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Βνπιγαξία θαη ε ίδξπζε
εηαηξεηψλ ζηελ Βνπιγαξία , νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο θαη κε νπνηνπζδήπνηε ζθνπνχο.
Ζ BULZYMCO LTD κε ηε ζεηξά ηεο ζπκκεηείρε ζηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ALESIS
BULGARIA FOOD, ε νπνία ηδξχζεθε ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2008 κε έδξα ηε Βνπιγαξία κε
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 80 ρηι.
επξψ θαη απνηειείηαη απφ 800 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηε 100 επξψ. θνπφο ηεο
εηαηξείαο είλαη 1) ε βηνκεραληθή παξαγσγή πάζεο θχζεσο εηδψλ αξηνπνηίαο θαη
δαραξνπιαζηηθήο, ηππνπνηεκέλσλ ή κε θαζψο θαη παληφο ζπλαθνχο πξνο ηα αλσηέξσ είδε θαη ε
εκπνξία απηψλ 2) ε επεμεξγαζία θαη θαηεξγαζία πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
αξηνδαραξνπιαζηηθή θαη ε εκπνξία απηψλ θαη 3) ε παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ πνπ
έρνπλ σο θχξηα βάζε ηα άιεπξα θαη ε εκπνξία απηψλ.
12. ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο.
Λνηπέο απαηηήζεηο

31.12.2013
22

31.12.2012
22

Οη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ δνζείζεο εγγπήζεηο ζε ηξίηνπο, νη νπνίεο δελ πξφθεηηαη λα
επηζηξαθνχλ ηελ επφκελε ρξήζε.

13.

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ
Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε €
Α’ χιεο θαη αλαιψζηκα
Δκπνξεχκαηα
χλνιν
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο απνζεκάησλ
πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία

31/12/2013
31
13
44
(44)
0

31/12/2012
164
46
210
(210)
0
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Ζ θίλεζε ηεο απνκείσζεο ησλ απνζεκάησλ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 είλαη σο θάησζη:

Τπφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
Υξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ
Πξνβιέςεηο ρξήζεο
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

14.

2013

2012

(210)
187
(21)
(44)

(155)
63
(118)
(210)

2013

2012

12.370
(710)
11.660

10.426
(606)
9.820

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο:
Πειάηεο
-Μείνλ: πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
ύλνιν

Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 είλαη σο θάησζη:
2013
2012
Τπφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
Δπηπξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

(606)
(104)
(710)

(0)
606
(606)

Ζ ρξνληθή απεηθφληζε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο:
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Έσο 90 εκέξεο
91-180 εκέξεο
181-360 εκέξεο
>360 εκέξεο
ύλνιν

15.

2.332
9.328
11.660

2.065
7.755
9.820

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Οη πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πξνθαηαβιεηένη θαη παξαθξαηνχκελνη θφξνη
ΦΠΑ εηζπξαθηένο
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε
Πξνπιεξσκέλα έμνδα
ύλνιν

2013
175
330
2
507

2012
219
1.088
9
1.316
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16.

ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ
Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηεο Δηαηξίαο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ
ηεο εηαηξίαο έρνπλ σο αθνινχζσο:
2013
2012
Καηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο
- θαηαζέζεηο φςεσο
11
11
ύλνιν
11
11
Οη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο ηνθίδνληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα πνπ βαζίδνληαη ζηα κεληαία
επηηφθηα θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ. Γελ ππήξραλ έζνδα απφ ηφθνπο απφ θαηαζέζεηο φςεσο θαη
πξνζεζκίαο ζε ηξάπεδεο .

17.

ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 , ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 3.554.574,56
θαη απνηειείηαη απφ 1.996.952 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο €1,78 ε θάζε κία. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ή κείσζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.

18.

ΣΑΚΣΗΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
Ζ αλάιπζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηεο εηαηξείαο είλαη ε εμήο:

Ποζά ζε σιλ. €
Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Μεηαβολέρ καηά ηην διάπκεια ηηρ
σπήζηρ 2012
- ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ
θέξδε ρξήζεο
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012
Μεηαβολέρ καηά ηην διάπκεια ηηρ
σπήζηρ 2013
- ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ
θέξδε ρξήζεο
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013

19.

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό

Έθηαθηα
Απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα θαη
Απνζεκαηηθά
εηδηθώλ
δηαηάμεσλ

ύλνιν

779

3

1.741

2.523

53
832

0
3

0
1.741

53
2.576

28
860

0
3

0
1.741

28
2.604

ΜΔΡΗΜΑΣΑ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο δελ πξνρσξεί ζε πξφηαζε δηαλνκήο κεξίζκαηνο , γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα απνθαζίζεη ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε .
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20. ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΩΡΖΖ
(a) Κξαηηθά Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα: Οη εηζθνξέο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαηαρσξήζεθαλ ζηα έμνδα
θαη αλήιζαλ ζε 14 € (€ 15 γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012).
(β) Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρώξεζεο: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο, νη
εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο
ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηηο Διιεληθέο ζπγαηξηθέο (πνπ ζπληζηνχλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ) ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ
κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε)
ηνπ εξγαδνκέλνπ. Τπάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ
δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
θαηαβάιιεηαη εθάπαμ απνδεκίσζε ηνπ Ν.2112/20. Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη σο
ππνρξέσζε ηελ παξνχζα αμία ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ
απνδεκίσζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Πξφθεηηαη γηα κε
ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined benefit plans)
ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε (ηαμηλνκεκέλε ζηηο καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο) ππνινγίζηεθε βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο θαη αλήιζε ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2013 ζε € 4 ( 31 Γεθεκβξίνπ 2012: € 3).
Σα πνζά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ
αθνινχζσο:
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ
1
Κόςτοσ προχπθρεςίασ
Κακαρόσ τόκοσ πάνω ςτθν υποχρζωςθ παροχών
Συνολικά ζξοδα αναγνωριςμζνα ςτην
1
Κατάςταςη Αποτελεςμάτων

σο

1
1

Τα ποςά που αναγνωρίςτθκαν ςτθν Κατάςταςθ Συνολικών Εςόδων τθσ Εταιρείασ ζχουν ωσ
εξισ:
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ) από μεταβολζσ ςε
4
χρθματοοικονομικζσ παραδοχζσ
Συνολικά ζςοδα/(ζξοδα) αναγνωριςμζνα ςτα
4
Λοιπά Συνολικά Εςοδα

Οι μεταβολζσ ςτθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ των προγραμμάτων κακοριςμζνων
παροχών τθσ Εταιρείασ ζχουν ωσ εξισ:
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31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Υποχρζωςη καθοριςμζνων παροχών την 1η
Ιανουαρίου
Τρζχον κόςτοσ απαςχόλθςθσ
Ζξοδο τόκων
Επανεκτιμιςεισ – αναλογιςτικζσ ηθμιζσ/(κζρδθ) από
μεταβολζσ χρθματοοικονομικών παραδοχών
Παροχζσ πλθρωκείςεσ
Κόςτοσ προχπθρεςίασ
Υποχρζωςη καθοριςμζνων παροχών την 31η
Δεκεμβρίου

Βαςικζσ υποθζςεισ:
Προεξοφλθτικό επιτόκιο
Ποςοςτό αφξθςθσ αμοιβών
Αφξθςθ δείκτθ τιμών καταναλωτι

3

6

-

-

1

(3)

-

-

4

3

2013
3,5%
1,8%
1,5%

2012
4,8%
2,5%
2,0%

Οι παραπάνω παραδοχζσ αναπτφχκθκαν από τθ Διοίκθςθ ςε ςυνεργαςία με ανεξάρτθτο
αναλογιςτι που εκπόνθςε τθν αναλογιςτικι μελζτθ.
Οι βαςικζσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ για τον προςδιοριςμό των υποχρεώςεων είναι το
επιτόκιο προεξόφλθςθσ και θ αναμενόμενθ μεταβολι των μιςκών. Ο ακόλουκοσ πίνακασ
παρουςιάηει ςυνοπτικά τισ επιδράςεισ ςτθν αναλογιςτικι υποχρζωςθ από τυχόν
μεταβολζσ των εν λόγω παραδοχών.
Προεξοφλητικό επιτόκιο
0,5%
-0,5%
Αφξθςθ/(μείωςθ) ςτθν υποχρζωςθ κακοριςμζνων
παροχών

-

-

Μελλοντικζσ αυξήςεισ μιςθών
0,5%
-0,5%
Αφξθςθ/(μείωςθ) ςτθν υποχρζωςθ κακοριςμζνων
παροχών

-

-

21. ΚΡΑΣΗΚΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ
Ζ θίλεζε ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε 31
Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ήηαλ σο θάησζη:
Τπφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

2013
395
(36)
359

2012
430
(35)
395
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22.

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο θάησζη:
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

23.

2013

2012

-

1
1

2013

2012

5.603
5.603

5.076
5.076

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο θάησζη:
Πξνκεζεπηέο
ύλνιν

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο δελ είλαη ηνθνθφξνο ινγαξηαζκφο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδεηαη
εληφο δηαζηήκαηνο 90 εκεξψλ.

24.

ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΩΣΔΟΗ
Οη θφξνη εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ηνλ θφξν πνπ ζα θιεζεί λα πιεξψζεη ε
εηαηξεία γηα ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Αλαιπηηθά:
31/12/2013
Σξέρνλ Φφξνο πεξηφδνπ
ύλνιν

25.

31/12/2012

220
220

381
381

ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Σν πνζφ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν ηζνινγηζκφ αλαιχεηαη σο θάησζη:
Φφξνη, πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο, πιεξσηένη
Απνδνρέο Πξνζσπηθνχ Πιεξσηέεο
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πιεξσηέεο
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
ύλνιν

2013
1
3
1
5

2012
2
1
4
1
8

Οη δεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο δελ είλαη ηνθνθφξνο
ινγαξηαζκφο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδνληαη εληφο δηαζηήκαηνο 90 εκεξψλ.

41

ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπ πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

26.

ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
(α) Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο:
Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο έσο θαη ηελ ρξήζε
2009. ε έλαλ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ είλαη
πηζαλφλ λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξφζηηκα ζηελ Δηαηξεία. Ζ Δηαηξεία δελ
έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο, έλαληη ησλ πξφζζεησλ θφξσλ πνπ
πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηνπο κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη ησλ
επξεκάησλ ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη πξνγελέζηεξσλ
δηεξκελεηψλ ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2012, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο δηελεξγήζεθε απφ ηνπο Οξθσηνχο
Διεγθηέο Λνγηζηέο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 82 ηνπ Ν.2238/1994, ελψ, ν
αληίζηνηρνο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2013, είλαη ζε εμέιημε. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
(β) Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο:
Ζ Δηαηξεία εκπιέθεηαη (ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελαγφκελνπ θαη ηνπ ελάγνληνο) ζε
δηάθνξεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο επηδηαηηεζίαο ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ Γηνίθεζε θαζψο θαη νη λνκηθνί ζχκβνπινη εθηηκνχλ φηη νη εθθξεκείο
ππνζέζεηο αλακέλεηαη λα δηεπζεηεζνχλ ρσξίο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, ή ζηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
(γ)

Γεζκεύζεηο:
(i) Δγγπήζεηο:
Ζ Δηαηξεία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 δελ είρε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο απφ
εγγπήζεηο.
(ii) Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθά κηζζώκαηα:
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ε Δηαηξεία δελ δηέζεηε ζπκθσλίεο ιεηηνπξγηθήο
κίζζσζεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελνηθίαζε θηηξίσλ θαη κεηαθνξηθψλ νη νπνίεο λα
ιήγνπλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα .
(iii) Κεθαιαηαθέο δεζκεύζεηο:
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, ε Δηαηξεία δελ είρε θεθαιαηαθέο δεζκεχζεηο.
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27. ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ
(Ι) Σςναλλαγέρ και ςπόλοιπα με ζςνδεδεμένα μέπη ηος ομίλος VIVARTIA
Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε
εκείσζε 11. Ζ Δηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ VIVARTIA θαη σο εθ ηνχηνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ κεηξηθή ηεο θαζψο θαη κε ηηο άιιεο ζπγαηξηθέο απηήο.
Σα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ κε ζπλδεδεκέλεο έρνπλ σο θάησζη:
31ε
Γεθεκβξίνπ
2013
Απαηηήζεηο απφ:
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ ΑΒΔΔ
ALESIS BULGARIA
ύλνιν
Τπνρξεψζεηο πξνο:
HELLENIC CATERING ΑΔ
ΜΗΥ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΒΔΔ
ALESIS BULGARIA ΔΟΟD

31ε
Γεθεκβξίνπ
2012

11.660
11.660

9.579
241
9.820

(45)
(4.892)
(2)
(4.939)

(207)
(4.220)
(4.427)

Οη ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013 θαζψο θαη γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012
αλαιχνληαη σο εμήο:
(α) Πσιήζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Απνζέκαηα, Α’ ύιεο, αλαιώζηκα θαη εκπνξηθέο
ππεξεζίεο:
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ ΑΒΔΔ
Μ.ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΒΔΔ
ύλνιν

2013

2012

16.314
432
16.746

16.331
380
16.711

2013

2012

3.720

3.563

872
138
9.420
14.150

811
184
9.168
13.726

(β) Αγνξέο από ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Δκπνξηθέο ππεξεζίεο:
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ ΑΒΔΔ
Απνζέκαηα, Α’ ύιεο θαη αλαιώζηκα:
ALESIS BULGARIA LTD
HELLENIC CATERING AE
ΜΗΥ.ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΒΔΔ
ύλνιν
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ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ.
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπ πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Οη πσιήζεηο θαη νη παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο γίλνληαη ζε
θαλνληθέο ηηκέο αγνξάο. Σα αλνηρηά ππφινηπα ηέινπο ρξήζεσο είλαη ρσξίο εμαζθαιίζεηο
θαη ε ηαθηνπνίεζε γίλεηαη ζε κεηξεηά. Γελ έρνπλ παξαζρεζεί ή ιεθζεί εγγπήζεηο γηα ηηο
παξαπάλσ απαηηήζεηο. Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, ε Δηαηξεία δελ
έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα επηζθάιεηεο ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε πνζά πνπ νθείινληαη
απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.
(ΙΙ) Παποσέρ ππορ ηη διοίκηζη
Γηα ηηο ρξήζε 2032 δελ έρνπλ δνζεί παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο. Γελ έρνπλ
ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο (θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο).

28. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 γεγνλφηα ηα νπνία ζα είραλ επήξεηα
επί ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2013.

Θεζζαινλίθε 26 Μαξηίνπ 2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΗ
ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ Γ.ΑΝΣΩΝΗΟ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Κ.ΜΗΥΑΖΛ
Α.Γ.Σ : Φ 089697
Α.Γ.Σ :ΑΖ663564

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΓΟΣΟ Υ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Α.Γ.Σ : AZ 360957
Α.Μ.αδ.Ο.Δ.Δ 0030488
Καηεγ.Αδείαο Α.

44

