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Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΕΣΙΣ 

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» στις 23/03/2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 

ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.alesis.gr, όπου και θα παραμείνουν στην 

διάθεση του κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της 

συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 

που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

Εταιρίας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 

και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 

εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 

των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 

των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι, οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν 

εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά 

αποτελέσματα της χρήσης αυτής  δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε 

εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε 

μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για την 

εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 

παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΛΕΣΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για 

τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

 

Χρήστος Βαργιεμέζης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 30891 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

"ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε" 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

 

 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 136 του Ν.2190/1920, για εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 

με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 
 

Το 2014 αποτέλεσε για την Ελλάδα μία σημαντική χρονιά καθώς παρά τη συνεχιζόμενη (για 6η 

συνεχή χρονιά) ύφεση, τη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, τα προβλήματα του 

ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ελληνική οικονομία παρουσίασε ορισμένα εμφανή 

σημάδια σταθεροποίησης 

 

Σε αυτό το ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον η εταιρία ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ υλοποίησε τους στόχους που 

είχαν τεθεί για τη χρήση 2014 βάσει του μακροπρόθεσμου πλάνου που έχει εκπονηθεί , 

διατηρώντας τα υψηλά της μερίδια στην κατηγορία των ζυμών , ενισχύοντας την ηγετική της 

θέση στο χώρο και παρουσιάζοντας ανάπτυξη των πωλήσεων και της ρευστότητας. 

 

Η αγορά της καταψυγμένης ζύμης για το 2014, παρουσίασε σημαντική άνοδο, σε όγκο  και 

οριακή άνοδο  σε αξία. Η Χρυσή Ζύμη, κατάφερε να διατηρήσει την ηγετική της θέση ανάμεσα 

στις επώνυμες μάρκες διατηρώντας το μερίδιο της  σε αξία στο 22,7%  και σε όγκο στο 18% 

δεχόμενη πολύ μεγάλη πίεση από τα προιόντα ιδιωτικής ετικέτας αλλά και τον επώνυμο 

ανταγωνισμό. 

Η θετική πορεία της Χρυσής ζύμης το 2014  σε όγκο και  σε αξία σε σχέση με πέρσι, είναι 

αποτέλεσμα της νέας   ολοκληρωμένης 360  corporate επικοινωνίας  όπου αναδεικνύεται  η αξία 

της  «σπιτικής παράδοσης & νοστιμιάς » της Χρυσής Ζύμης  , και  επιδρά  θετικά στην  

ενδυνάμωση του brand equity ,  στην αύξηση της πιστότητας στην μάρκα   και  οδηγεί  σταδιακά  

στο  χτίσιμο «αυθεντίας» στην κατηγορία. 

 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κατηγορίας και φυσικά, στην θετική πορεία της Χρυσής  

Ζύμης, έχει για μια ακόμη χρονιά η ανάπτυξη και τοποθέτηση στην αγορά, νέων καινοτόμων   

προϊόντων, όπως οι νέες γεύσεις Μπουγάτσας. 
 

Οικονομικά Μεγέθη 

 

Τα βασικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας  καθώς και οι λογιστικές 

αρχές που εφαρμόζει η εταιρία  περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

Επισημαίνεται ότι το 2005 ήταν η πρώτη οικονομική χρήση που οι οικονομικές καταστάσεις 

συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Αποτελέσματα Εταιρίας  

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2014 

 

31/12/2013 

 

Μεταβολή 

Πωλήσεις  18.197 16.361 11.2% 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, 

Αποσβέσεων (EBITDA) 1.025 1.139 -10.0% 

Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 554 708 -21.75% 

 

Όπως προκύπτει από τα  αριθμητικά δεδομένα των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2014, ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε μια μεγάλη αύξηση της τάξεως του 

11,20%  περίπου έναντι του 2013. 

Η εικόνα της εξέλιξης της Επιχείρησης προκύπτει από τους παρακάτω αριθμοδείκτες οι 

οποίοι αντιπαραβαλλόμενοι με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες της προηγούμενης χρήσεως, 

παρουσιάζουν την διαχρονική μεταβολή των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας. 

 

1) Γενική ρευστότητα :  Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

                                       Βραχ/σμες Υποχρεώσεις  
 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας , παρουσιάζει μια μικρή μείωση  από 2,09 το 2013 

σε 1,78 περίπου το 2014 και παραμένει σε υψηλό επίπεδο,  γεγονός το οποίο διατηρεί θετικά την 

δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί  στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

 

2) Κεφάλαιο Κίνησης : Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

Ο παραπάνω δείκτης διαμορφώθηκε  το 2014 στα €4.977   έναντι  €6.349  το 2013 . 

 

 

3) Μικτό περιθώριο κέρδους: Mικτά Κέρδη  

                                                    Πωλήσεις  
 

Ο παραπάνω δείκτης διαμορφώθηκε σε 36,27% το 2014 έναντι 35,17% το 2013 

παρουσιάζοντας μια αύξηση. 

 

 

4) Καθαρό περιθώριο κέρδους προ φόρων: Καθαρά κέρδη προ φόρων  

                                                                                     Πωλήσεις  
 

Ο παραπάνω δείκτης διαμορφώθηκε σε 3,04% το 2014 έναντι  4,33% το 2013 . 

 

 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 

Στον εμπορικό τομέα, θα συνεχιστεί ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ παραγωγών επωνύμων 

προιόντων όπως επίσης και μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου.  
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3.ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 
 

Παραθέτουμε Πίνακα ως εξής : 

 

    ΕΙΔΟΣ                        ΘΕΣΗ                ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ      ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ  ΒΑΡΗ   

                                                                                 ΑΞΙΑ    

 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ         ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ                    137.581,48                                     - 

ΚΤΙΡΙΑ                 ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ                 2.818.168,66                                     - 
 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων. 

 

 

4. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 

Δεν υπάρχουν γνωστά γεγονότα , ούτε αναμένονται τέτοια  τα οποία θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν ζημίες στην εταιρεία στο άμεσο μέλλον. 

 

 

5. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Η εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 διέθετε ένα  υποκατάστημα στα Νέα Μάλγαρα 

–Θεσσαλονίκης. 

 

 

6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν προχωρεί σε πρόταση διανομής μερίσματος, 

για το συγκεκριμένο θέμα θα αποφασίσει τη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

7. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015 
 

 Στόχος για την ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ και για την χρήση 2015 παραμένει η περαιτέρω 

βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της μέσα από την επένδυση σε νέα 

καινοτόμα προιόντα , την ανάπτυξη νέων αγορών/συνεργασιών . Η διατήρηση της 

ελληνικής οικονομίας σε τροχιά πραγματικής ανάπτυξης , η σταθεροποίηση του 

ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα και η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην 

αγορά , σε συνδυασμό με τις στοχευμένες επιλογές της διοίκησης αποτελούν αναγκαίες 

συνθήκες για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας στα πλαίσια της υλοποίησης του 

μακροπρόθεσμου πλάνου που έχει εκπονηθεί. 

 

Η Εταιρεία, θα συνεχίσει τη δυναμική της πορεία προς την ανάπτυξη και το 2015 

δρομολογώντας τις πιο κάτω δράσεις : 

 Ανάπτυξη νέων καινοτόμων κατηγοριών και εμπλουτισμός υπαρχόντων με νέα 

προϊόντα στις ζύμες .  

 Συνέχιση και ενίσχυση  της επιτυχημένης στρατηγικής επικοινωνίας για την Χρυσή 

Ζύμη με στόχο την εδραίωση του concept   «σπιτικότητα- γνώση-τέχνη» και την 

περαιτέρω ενδυνάμωση της αξίας της μάρκας. 

 Εξορθολογισμός του κωδικολογίου και  μεγιστοποίηση διανομής . 

 Εντατικοποίηση των προωθητικών ενεργειών και ενεργειών Marketing. 

 Περαιτέρω προώθηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. 

 Στόχευση σε νέες συνεργασίες. 
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8. ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 
 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 

προέρχονται κυρίως από την μητρική εταιρεία ( Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ).  

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 
 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας, επιτυγχάνεται, με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 

ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος, διαχειρίζεται τους 

κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας, φροντίζοντας να 

υπάρχουν πάντα, εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση και πάντα, με όσο δυνατόν πιο 

ευνοϊκούς όρους, έτσι ώστε, να μειώνεται το κόστος του δανεισμού. 

 

Λειτουργικός κίνδυνος 
 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι, ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων 

τεχνολογίας και ελέγχων του Ομίλου, καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος 

και φυσικές καταστροφές.  Τα συστήματα του Ομίλου ελέγχονται, συντηρούνται και 

αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως. 

 

Κίνδυνος συμμόρφωσης  
 

Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι, ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και 

απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και 

κανονισμούς της πολιτείας.  Ο κίνδυνος αυτός, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας 

που ασκείται από τη Διοίκηση του Ομίλου, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που 

εφαρμόζει ο Όμιλος. 

 

Κίνδυνος απώλειας φήμης 
 

Ο κίνδυνος αυτός, απορρέει από αρνητική δημοσιότητα, όσον αφορά τις εργασίες του Ομίλου που 

είτε αληθινή είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης, μείωση των 

εισοδημάτων και νομικές αγωγές εναντίον του Ομίλου.  Ο κίνδυνος αυτός, περιορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό, μέσω της εποπτείας που ασκείται από τη Διοίκηση του Ομίλου και μέσω άλλων 

διαδικασιών, με σκοπό, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.  

 

Διαχείριση κεφαλαίου 
 

Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου από την Εταιρεία είναι, η διατήρηση υγιών δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας, έτσι ώστε, να μπορεί να υποστηρίζει τις εργασίες της και να 

μεγιστοποιεί την αξία προς τους μετόχους. Η Εταιρεία, διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της δομή 

και προβαίνει σε αναπροσαρμογές, ανάλογα με τις μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες και τα 

χαρακτηριστικά των κινδύνων που πηγάζουν από τις εργασίες της. Για να διατηρήσει, ή να 

αναπροσαρμόσει την κεφαλαιακή της δομή, η Εταιρεία, μπορεί να μεταβάλει τη μερισματική της 

πολιτική προς τους μετόχους ή να επιλέξει την έκδοση μετοχών.  

 

Εταιρική Διακυβέρνηση  

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην εφαρμογή σαφών κανόνων λειτουργίας και 

στη θέσπιση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην εταιρεία και σε όλες τις συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις του Ομίλου, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με στόχους: 
 

 τη διαφάνεια στη διοίκηση 

 την ανεξαρτησία στους τρόπους άσκησης διοίκησης και ελέγχου 

 την επίδειξη Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

 

Παράλληλα με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών της στόχων και στο πλαίσιο της πολιτικής 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ακολουθεί με συνέπεια, η Εταιρεία, υλοποιεί ένα εκτεταμένο 

πρόγραμμα δράσεων και ενεργειών που συνάδουν με τη φυσιογνωμία και τις αρχές της, 

αποβλέπουν στην ενίσχυση σημαντικών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων, ενώ συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνική ευημερία. 

 

 

 

9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

(Ι) Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη του ομίλου VIVARTIA 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

καθώς και οι συναλλαγές της Εταιρείας συνδεδεμένα μέρη, κατά κατηγορία συνδεδεμένων 

προσώπων και κατά φύση συναλλαγής: 
 

 2014  2013 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 18.640   16.746  

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 16.053   14.150  

γ) Απαιτήσεις 9.632   11.660  

δ) Υποχρεώσεις 5.243   4.939  

 

 

(ΙΙ) Παροχές προς την διοίκηση 
 

Η εταιρία κατά την χρήση 2014 δεν κατέβαλλε αμοιβές σε στελέχη Ανώτατης Διοίκησης του 

Ομίλου. 

Σημειώνεται ότι δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη 

της Εταιρίας (και τις οικογένειές τους). 

 

 

Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2015 

       

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ                                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

               ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

      ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ                                              ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

ΓΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα στοιχεία μετοχών) 

  

Σημ.  1.1-

31.12.2014 

 1.1-31.12.2013 

           

Πωλήσεις     18.197   16.361 

Κόστος Πωληθέντων 6    (11.596)   (10.607) 

Μικτό Κέρδος     6.601   5.754 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 6   (6.546)   (5.553) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)  7   487   508 

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων     542   709 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/( έξοδα ) 8   (12)   (1) 

Κέρδη προ φόρων     554   708 

Φόροι εισοδήματος 9   (167)   (630) 

Κέρδη μετά από φόρους (Α)     387   78 

      

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους      

 

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 

 

  -  - 

Αναβαλλόμενος Φόρος επί της επανεκτίμησης της 

υποχρέωσης παροχών προσωπικού 

 

  -  - 

Αναβαλλόμενοι Φόροι επί της επανεκτίμησης της 

υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω μεταβολή 

στον φορολογικό συντελεστή 

  -  - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β)   -  - 

       

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα (Α) + (Β)   387  78 

       

      

            

            

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ           

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Σημ.  31.12.2014  31.12.2013 

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού           

   Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10   5.910   6.304 

   Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 11   80   80 

   Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 12   22   22 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων     6.012   6.406 
            

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία            

   Αποθέματα 13   -   - 

   Εμπορικές απαιτήσεις 14   9.632   11.660 

   Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15   626   507 

   Χρηματικά διαθέσιμα 16   1.053   11 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων     11.311   12.178 
            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     17.323   18.584 
            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 

μητρικής           

   Μετοχικό κεφάλαιο 17   3.555   3.555 

   Τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά 18   2.785   2.749 

   Κέρδη εις νέον     3.404   5.054 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     9.744   11.358 
            

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

   Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

   Υπηρεσία 20   6   4 

   Επιχορηγήσεις 21   323   359 

   Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9   916   1.035 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων     1.245   1.398 
            

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

   Εμπορικές υποχρεώσεις 22   6.012   5.603 

   Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 23   317   220 

   Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24   5   5 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     6.334   5.828 
            

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     17.323   18.584 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Τακτικά και 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον 

Σύνολο 

Ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 3.555 2.721 5.004 11.280 

Μέρισμα στους μετόχους από κέρδη 

προηγουμένων ετών - - - - 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 

κερδών προηγούμενων χρήσεων - - - - 

Σχηματισμός αποθεματικών από καθαρά κέρδη 

χρήσης 2013 - 28 (28) - 

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες - 28 (28) - 

     

Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης 2013 - - 78 78 

     

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού - - - - 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί  

στα λοιπά συνολικά έσοδα - - - - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης 2013 - - - - 

     

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 3.555 2.749 5.054 11.358 

 

     

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 3.555 2.749 5.054 11.358 

Μέρισμα στους μετόχους από κέρδη 

προηγουμένων ετών - - (2.000) (2.000) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 

κερδών προηγούμενων χρήσεων - - - - 

Σχηματισμός αποθεματικών από καθαρά κέρδη 

χρήσης 2014 - 36 (36) - 

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες -  (2.036) (2.000) 

     

Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης 2014 - - 387 387 

     

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού - - - - 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί  στα λοιπά 

συνολικά έσοδα - - - - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης 2014 - - - - 

     

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2014 3.555 2.785 3.404 9.744 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

  2014   2013 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη χρήσεως προ φόρων 554   708 

Προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις 483   430 

Πρόβλεψεις 109   (21) 

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 1   1 

(Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων (13)   - 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (36)   (36) 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 1.098   1.082 

(Αύξηση)/Μείωση σε:       

Αποθέματα (73)   30 

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1.916   (1.083) 

Αύξηση/(Μείωση) σε:       

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 413   522 

Τόκοι πληρωθέντες (1)   (1) 

Καταβληθέντες φόροι (236)   (525) 

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.117   25 

        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (88)   (25) 

Τόκοι εισπραχθέντες 13  - 

Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων -   - 

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (75)   (25) 

        

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Μερίσματα Πληρωθέντα (2.000)   - 

Ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (2.000)   - 

        

Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα       

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 1.042   - 

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους 11   11 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους 1.053   11 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Η ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. («ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ») είναι ανώνυμη εταιρεία που 

ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση: Δρόμος Α5-ΒΙΠΕΘ Σίνδου  – 

Θεσσαλονίκης – Τ.Κ 57022. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η πώληση 

κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης-σφολιάτας. 

 

Βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, η διάρκεια ζωής  της ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε είναι τριάντα  

(30) χρόνια αρχής γενομένης την καταχώρηση της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης η οποία δύναται να 

παραταθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου VIVARTIA, ο οποίος κατέχει ποσοστό 51% των 

εκδομένων μετοχών αυτής. Το υπόλοιπο ποσοστό 49% ανήκει στον επιχειρηματία Μιχαήλ 

Αραμπατζή του Κωνσταντίνου. 

 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την 31η Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία απασχολούσε 2 

εργαζομένους. 

 

 

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

2.1. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1 Ιανουαρίου 

2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 και έχουν συνταχθεί  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές 

και μεθόδους αποτίμησης που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, 

προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. για 

τις χρήσεις που άρχισαν την 1η  Ιανουαρίου 2014. 

 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης 

της δραστηριότητας. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). 
 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση 

κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή 

των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού 

κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι 

σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στις “Σημαντικές 

λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης” στη Σημείωση 2.4. 

 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 23η Μαρτίου 2015. 

Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 
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2.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων 

οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

(α) Συμμετοχές σε Θυγατρικές και Συγγενείς: Οι συμμετοχές της Εταιρείας στις συνδεμένες 

επιχειρήσεις της αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. Ζημίες απομείωσης ορίζεται η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και 

εύλογης αξίας. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 

είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές 

ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με 

την χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 

στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που 

να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν 

υποστεί απομείωση. Τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της 

εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, τότε η 

ζημία απομείωσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στη 

σύνταξη ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης γιατί είναι θυγατρική της εταιρείας 

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ AE, η οποία και συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

(β) Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης  και Μετατροπή ξένων νομισμάτων: Το 

νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε 

άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και 

παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να 

αντανακλούν  τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

 

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και 

από  την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, 

καταχωρούνται στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, εξαιρουμένων των 

συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών που 

απεικονίζονται στη καθαρή θέση.   

 

(γ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα 

οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να 

μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει 

επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου. 

 

Πώληση αγαθών 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων  

πωλήσεων και του αναλογούντα ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον 

αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των 

αγαθών. 

 

Τόκοι 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 

 
      Μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψής 

τους έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των εταιρειών που το διανέμουν. 
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(δ) Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα γήπεδα, κτίρια και μηχανήματα και 

εξοπλισμός, αποτιμώνται στο ιστορικό  κόστος (τεκμαρτό κόστος βάσει των διατάξεων 

του ΔΠΧΑ 1) μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης 

τους. Τα μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται 

στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις 

απομείωσης της αξίας τους.  

 

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των 

αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την 

παραγωγική τους δυναμικότητα ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.  

 

Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή 

την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη 

συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από την  απομάκρυνση 

ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 

απομακρύνεται το εν λόγω πάγιο. 

 

 (ε) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές 

οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.  

 

Κατηγορία Ωφέλιμη Ζωή 

  

Κτίρια 50-60 έτη 

Μηχανήματα και Εξοπλισμός 5-25 έτη 

Μεταφορικά Μέσα 6-9 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4-8 έτη 

 
(ζ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:  
 

(i) Μη χρηματοοικονομικά  στοιχεία ενεργητικού:  
 

Με την εξαίρεση της υπεραξίας, η οποία ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε 

ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού 

ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Όταν η λογιστική 

αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η 

αντίστοιχη ζημία απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η 

ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας και 

της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να 

ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους 

διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης, είναι η καθαρή παρούσα αξία 

των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν 

από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που 

αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης 

ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του 

ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές 

δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 
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(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 

 

Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα δεδομένα αναφορικά με το 

κατά πόσον ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα 

χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει απομειωθεί. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 

(εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο 

κόστος κτήσεως ή με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης (συμμετοχές σε θυγατρικές 

και συγγενείς εταιρείες), περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος 

(μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) και διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. 

 

Η ανακτήσιμη αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 

προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως για τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού. 

 

Η ανακτήσιμη/εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών  περιουσιακών 

στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, 

προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές,  βάσει, της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο 

προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας στοιχείων, είτε με τον τρέχοντα 

συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι 

προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

(η) Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των αποθεμάτων καθορίζεται με βάση το 

μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η 

εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα 

κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή 

τους. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο.  

 

(θ) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική:  Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί 

απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη 

εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που 

εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 

βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη 

παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος 

των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών 

πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με τους πελάτες με κανονικούς 

όρους και με αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης εξήντα ημέρες από την αποστολή 

των εμπορευμάτων. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή 

επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης 

για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού 

ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή 

υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να 

εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.    

 

(ι) Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα 

χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες 

με  βάση  την ουσία της σύμβασης και τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

Η  κατηγορία  στην  οποία ταξινομείται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται 

από τις υπόλοιπες, καθώς ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα ταξινομηθεί το μέσο, 
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ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίμησή του αλλά και στον τρόπο 

αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στα κέρδη ή στις ζημιές της 

Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης 

Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια. Τα  χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού της Εταιρείας, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά 

τους σε μία από τις κάτωθι τρεις κατηγορίες: 

  

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 

 Απαιτήσεις και δάνεια, και 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.  

 

      Απαιτήσεις: 

Οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην 

αξία των απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου όταν οι 

απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά τη 

διενέργεια της απόσβεσης. 

 

 

(κ) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες 

υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως 

χρηματικά διαθέσιμα. 

 

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα 

αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα 

όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 

(λ) Παροχές στο Προσωπικό:  

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους 

(εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος 

αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό 

καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 

υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 

στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η 

προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της 

απασχόλησης περιλαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και 

άλλες παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά την λήξη της 

απασχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις του Ομίλου για 

παροχές συνταξιοδότησης αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο 

και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται 

ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Τα προγράμματα συνταξιοδότησης που 

υιοθετούνται από τη Εταιρεία χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών σε 

ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα. 

 

(α) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε 

Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να 

μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό 
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Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του 

εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η 

πληρωτέα εισφορά από τη Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, 

αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, 

ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της 

χρήσης. 

 

(β) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (Μη χρηματοδοτούμενο) 

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

εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το 

ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, 

το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, 

βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την 

συνταξιοδότηση του. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης 

για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού 

του προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις 

μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το 

κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται 

ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της χρήσης 

2013 το επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του iBoxx AA Corporate Overall 

10+ EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή 

είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη 

διάρκεια σε σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για 

μακροχρόνιες προβλέψεις. 

Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, 

όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για 

καταβλητέες παροχές Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο 

σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες απλές και ενοποιημένες καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το 

σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες 

πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά 

κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19R, το οποίο περιλαμβάνει μια 

σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, 

μεταξύ άλλων: 

 την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα 

και την οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 

 τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του 

προγράμματος στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του 

σχετικού τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής 

υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται για 

την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, 

 την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την 

νωρίτερα εκ των ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν 

αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η τερματική παροχή, 

 λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση 

ευαισθησίας. 



ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

20 

 

(μ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος):   

 

(i) Τρέχων φόρος εισοδήματος:  

Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που 

προκύπτει βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές 

της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή 

ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 

 

(ii) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για 

όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές:  

 

 Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από 

την απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του 

ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση 

επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το 

λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.   

 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες 

προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές 

απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 

διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 

εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων 

φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 

 

 Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που 

σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν 

αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει 

ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

 

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του 

ισολογισμού και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν 

αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων 

από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με 

βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση 

που η απαίτηση ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους 

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν 

θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 

Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ 

ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

(ν) Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που 

μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 

σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης 
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στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα 

αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις 

επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης  της 

χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο 

εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται στα 

αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση τη 

μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της 

μίσθωσης.  

 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλα τους κινδύνους και τα οφέλη της 

ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των 

λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

(ξ) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση ενσώματων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει 

εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης 

της θα τηρηθούν. 

 

Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναμενόμενης 

ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων παγίων, αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων 

αποσβέσεων.  

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά  αυτών των εξόδων 

κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την συστηματική συσχέτιση τους με 

τα επιχορηγούμενα έξοδα. 

    

(ο) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η 

Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 

προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε 

ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να 

εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του 

χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις 

αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος 

αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, 

και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την 

υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η  εισροή 

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

(π) Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της 

Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον 

της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό « υπέρ το άρτιο» στα 

Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων 

μετοχών καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης. 
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2.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων 

έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2014. Στην παράγραφο (α) 

παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014. Στην 

παράγραφο (β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη 

υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ε.Ε. 

 

(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία    έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

 Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήματα Υπό 

Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε 

άλλες Οντότητες», Δ.Λ.Π. 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και Δ.Λ.Π. 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

 

Τον Μάιο του 2011 το I.A.S.B. εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα Δ.Π.Χ.Α. 10, 

Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση 

όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και 

Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την Μ.Ε.Δ. 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες 

Ειδικού Σκοπού». Το Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές 

αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν 

Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το Δ.Π.Χ.Α. 11 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 

«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη Μ.Ε.Δ. 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές 

Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το Δ.Π.Χ.Α. 12 

«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά 

τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, 

τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω 

νέων Προτύπων, το I.A.S.B. εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 με τίτλο Δ.Λ.Π. 

27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 28 με τίτλο Δ.Λ.Π. 

28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες».  

 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,  Σχήματα Υπό Κοινό 

Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα 

Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12) (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

 

Τον Ιούνιο του 2012, το I.A.S.B. προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις 

αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν 

επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και 

Δ.Π.Χ.Α. 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών 

πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις 

γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την 

απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη 

εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 12.  
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 Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 ΚΑΙ Δ.Λ.Π. 27) 

(εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

 

Τον Οκτώβριο του 2012, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα Δ.Π.Χ.Α. 10, 

Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία 

«Επενδυτικές Οντότητες». Το I.A.S.B. χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για 

να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις 

αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι 

επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση 

την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών 

επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά 

συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. 

Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι 

επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις.  

 

 Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 32 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις 

αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού.  

 

 Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - 

Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του 

Ενεργητικού (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

 

Τον Μάιο του 2013, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού 

στο Δ.Λ.Π. 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση 

ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το 

ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, 

εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης.  

 Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Αποτίμηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής 

αντιστάθμισης (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

 

Τον Ιούνιο του 2013, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στο Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος 

των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, 

αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του 

Δ.Λ.Π. 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία 

εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο 

αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών 

σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο Δ.Π.Χ.Α. 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα».  
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 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

 

Τον Μάιο του 2013, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 21. Η Διερμηνεία 

αποσαφηνίζει πότε μία εταιρία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή 

εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 21 είναι μία διερμηνεία του Δ.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το Δ.Λ.Π. 37 θέτει τα κριτήρια 

για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που 

προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία 

αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της 

εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την 

πληρωμή της εισφοράς.  

 

(β)   Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία είτε δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες 

Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί 

σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 

 Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

 

Τον Ιούλιο του 2014 το I.A.S.B. εξέδωσε την τελική έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 9. Οι βελτιώσεις 

που επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την 

ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές 

από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική 

αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» (εφαρμογή 

για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου 

αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών 

των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι 

που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν 

την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής 

οντότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το Δ.Π.Χ.Α. 15. Το εν λόγω 

πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των 

εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των Δ.Π.Χ.Α. όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών 

αρχών (U.S. G.A.A.P.).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», 

ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές συμβάσεις» και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με 

τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

 

Το I.A.S.B. προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο 

αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: Δ.Π.Χ.Α. 2: Ορισμός των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης, Δ.Π.Χ.Α. 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε 

συνενώσεις επιχειρήσεων, Δ.Π.Χ.Α. 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, Δ.Π.Χ.Α. 8: 

Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα 

στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, Δ.Π.Χ.Α. 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις, Δ.Λ.Π. 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, Δ.Λ.Π. 16/Δ.Λ.Π. 38: 

Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων 

και Δ.Λ.Π. 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014.  

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011 - 2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

 

Το I.A.S.B. προχώρησε τον Δεκέμβρη του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο 

αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: Δ.Π.Χ.Α. 1: Η έννοια των υφιστάμενων 

Δ.Π.Χ.Α., Δ.Π.Χ.Α. 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, Δ.Π.Χ.Α. 13: Πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και Δ.Λ.Π. 40: Αποσαφήνιση της 

αλληλεξάρτησης του Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε 

ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 

Δεκέμβριο του 2014. 

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Το I.A.S.B. προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο 

αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: Δ.Π.Χ.Α. 5: Αλλαγές στις μεθόδους της 

Πώλησης, Δ.Π.Χ.Α. 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Α. 7 

στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, Δ.Λ.Π. 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και Δ.Λ.Π. 

34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Η Εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2014) 

 

Το Νοέμβριο του 2013, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου 

σκοπού στο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση 

έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική 

αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 

εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό 

ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 

Δεκέμβριο του 2014. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016): 

 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 

«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα 

τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης 

τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού 

«Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς 

ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10 και Δ.Λ.Π. 28). Η τροποποίηση θα 

εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων 

του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική 

γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Το Ιούνιο του 2014, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων 

αλλάζει η χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, 

αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 

αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα 

ενσώματα πάγια (Δ.Λ.Π. 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες 

φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 16 αντί του Δ.Λ.Π. 41. Η παραγωγή που 

αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 41. Η 
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Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές 

Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2016) 

 

Το Μάιο του 2014, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο Δ.Λ.Π. 16 και 

Δ.Λ.Π. 38. Το Δ.Λ.Π. 16 και το Δ.Λ.Π. 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να 

διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό της 

αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο 

περιουσιακό στοιχείο. Το I.A.S.B. έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που 

βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν 

είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους 

παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 

ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία 

επίπτωση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών 

σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2016) 

 

Το Μάιο του 2014, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο Δ.Π.Χ.Α. 11. Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της 

απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική 

οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο Δ.Λ.Π. 1. Οι 

εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες 

απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης 

κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 

Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 
Τον Δεκέμβριο του 2014, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν 

επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, 

ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη 

που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις  της, αν και δεν αναμένεται να έχει 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. 

Με βάση τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει 

σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές της καταστάσεις 

από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν 

εφαρμόσιμα. 

 

 

2.4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση 

προβαίνει σε κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων καταστάσεων 

καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στις κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω 

εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται 

στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται 

στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των 

συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 

 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη 

των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους 

επόμενους 12 μήνες έχουν ως κάτωθι: 

 

(α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των 

φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.  

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος 

απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που 

προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που 

αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις 

προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των 

φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.  

 

 (β) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους 

πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν  ότι η είσπραξη της 

σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με 

τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας 

υπόψη στοιχεία των νομικών συμβούλων της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει 

επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που 

διαχειρίζεται.  

 

(γ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. 

Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση 

του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι 

παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της 

Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους.  
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(δ) Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη 

πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι, οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα 

επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις 

δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, που 

περιλαμβάνει κρίσεις, σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους 

νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες, είναι πιθανό να 

οδηγήσουν σε μια αύξηση, ή μια μείωση, των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας 

στο μέλλον.  Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 25. 

 

(ε) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε 

χρήση. Κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 επανεκτιμήθηκε η ωφέλιμη ζωή του 

μηχανολογικού εξοπλισμού, των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού της εταιρείας και πλέον η 

διοίκηση της εταιρείας  εκτιμά ότι οι νέες ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

 

(ε) Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές 

στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον 

υπολογισμό της αξίας χρήσεως η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το 

περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και να επιλέξει τον κατάλληλο 

συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμειακών ροών 
 

 

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι 

συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται είναι ο κίνδυνος της αγοράς 

(διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και οι τιμές της αγοράς), πιστωτικός 

κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος ταμειακών ροών. Το πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρίας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που είναι πιθανόν να προκύψουν από την αδυναμία 

πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του 

κόστους και των πωλήσεων.  

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την πολιτική διαχείρισης των κινδύνων στους 

οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι η παρακάτω: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις 

λειτουργίες της Εταιρίας, 

 σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και 

 εκτέλεση / εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη 

διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω της Διοίκησης της Εταιρείας καθώς και 

μέσω της Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου VIVARTIA (Group Treasury). 

Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που 

έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρίας προς τους αντισυμβαλλομένους. 
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Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου VIVARTIA παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες στην Εταιρεία, συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές 

και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συσχετίζονται με τις 

δραστηριότητες του Ομίλου.  

 

Κίνδυνος αγοράς 
 

 i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος απορρέει: (α) από εμπορικές συναλλαγές, (β) από 

αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και (γ) από επενδύσεις σε επιχειρήσεις 

οι οποίες έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η Εταιρεία συμμετέχει σε 

επιχειρήσεις στο εξωτερικό αλλά  δεν έχει εμπορικές συναλλαγές και στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται 

ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά. 

 

ii) Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές του κόστους των αποθεμάτων που διαθέτει. 

Παρακολουθεί τις διακυμάνσεις τιμών των κοστολογικών στοιχείων και προσπαθεί να 

περιορίσει την επίδραση από την μεταβολή των τιμών. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται 

με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των πωληθέντων αποθεμάτων. 
 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε ομιλική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει 

από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές 

εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών 

απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.  

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την πολιτική των προκαθορισμένων πιστωτικών ορίων για τις 

εμπορικές της συναλλαγές. Τα θεσπισμένα αυτά όρια καθορίζονται βάσει ιστορικών 

στοιχείων και πληροφοριών που συλλέγει το τμήμα πιστωτικού ελέγχου και η τήρηση τους 

παρακολουθείται αυστηρά από την Διοίκηση της Εταιρείας. Επιπλέον, η διατήρηση 

χαμηλού ημερήσιου ύψους ταμείου και ο τακτικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών 

από τον Όμιλο ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εκδήλωσης πιστωτικού κινδύνου. 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους γιατί το μεγαλύτερο 

μέρος των απαιτήσεων από πελάτες προέρχονται κυρίως από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του 

πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, σε πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό 

ίδρυμα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με 

αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από 

πελάτες προέρχονται κυρίως από την μητρική εταιρεία ( Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ).  
 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 
 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 

συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 

επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές 

πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές 
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πιστώσεις προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή 

έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013, για την Εταιρεία, με βάση τις πληρωμές 

που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές. Τα ποσά που 

αναφέρονται στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνουν ενδοομιλικές υποχρεώσεις. 

 

 31-Δεκ-14 

 
Εντός 6 

μηνών 

6 έως 12 

μήνες  

1 έως 5 

έτη 

Πάνω από 

5 έτη 

Εμπορικές υποχρεώσεις 770 -  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 5 -  - - 

Σύνολο  775 -  

 

- - 

      

 31-Δεκ-13 

 
Εντός 6 

μηνών 

6 έως 12 

μήνες  

1 έως 5 

έτη 

Πάνω από 

5 έτη 

Εμπορικές υποχρεώσεις 664 -  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 5 -  - - 

Σύνολο  669 

 

-  - - 

 

 

Διαχείριση Κεφαλαίου  

 

Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 

συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 

ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το 

κόστος κεφαλαίου. Η εταιρεία για τις χρήσεις 2013 και 2012 δεν είχε τραπεζικά δάνεια. 

 
 

 

4.        ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων 

που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους 

και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, 

ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η 

οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην εμπορία στην εμπορία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. 

Επιπλέον κατά την κλειόμενη χρήση, αλλά και κατά την προηγούμενη χρήση, το σύνολο 

των πωλήσεων αφορούσε την Ελληνική Επικράτεια. Στις παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις, επομένως, η Εταιρία δεν παρέχει πληροφόρηση κατά τομέα, καθώς δεν 

δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς ή γεωγραφικές περιοχές. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8, η εταιρεία δεν υποχρεούται να παρέχει 

πληροφόρηση ανά τομέα. 
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5. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την παρουσιαζόμενη 

ημερομηνία αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2014  31/12/2013 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 2  2 

ΗΜ/ΣΘΙΟΙ -  - 

Σύνολο 2  2 

 

Το Κόστος Μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 2014  2013 

Μισθοί και Ημερομίσθια 43  49 

Εργοδοτικές εισφορές 11  14 

Λοιπά έξοδα προσωπικού -  - 

Έξοδα Μισθοδοσίας  54  63 

 

 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 

Κόστος πωλήσεων 

 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύεται ως εξής: 

 

 2014  2013 

    

Κόστος Αποθεμάτων 11.596  10.607 

Σύνολο 11.596  10.607 

 

 

Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 2014  2013 

Μισθοδοσία  54  63 

Έξοδα Διαφήμισης και προώθησης 5.892  4.816 

Αμοιβές Τρίτων 68  78 

Αποσβέσεις  483  430 

Έξοδα Ενοικίων 1  7 

Παροχές τρίτων 7  5 

Ασφάλιστρα 16  17 

Επισκευές και συντηρήσεις -  - 

Έξοδα μεταφορών 2  3 

Φόροι Τέλη 7  8 

Αναλώσιμα 4  8 

Έξοδα ταξιδιών -  2 

Προβλέψεις επισφαλών -  104 

Λοιπά 12  12 

Σύνολο 6.546  5.553 
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7.   ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

   

 2014  2013 

Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις 36  36 

Ενοίκια 396  396 

Λοιπά 55  76 

Σύνολο 487  508 

 

 

8.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) 

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

9.   ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και μετά την εφαρμογή του νέου φορολογικού Νόμου 

4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής τη χρήση 2014 διαμορφώθηκε σε 26% έναντι της 

χρήσης 2013 που ήταν επίσης 26%. 

 

Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής: 

 

 2014  2013 

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος:    

- φόρος εισοδήματος χρήσεως 274  392 

- Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 11  17 

- Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (118)  221 

Συνολικός φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων 167 

 

630 

 

 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με 

τις οικονομικές χρήσεις μέχρι και τη χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για 

φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 

φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία 

εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Από την οικονομική χρήση 2011 και 

 2014  2013  

     

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (1)  (1)  

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (1)  (1)  

     

Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσμίας 13  -  

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 13  -  

     

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 12  (1)  
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μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκειται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης.  Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 

αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων 

που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  

 

Για τις χρήσεις 2011 και 2013, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

και υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με 

την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής 

Συμμόρφωσης με Σύμφωνη Γνώμη χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Για να θεωρηθεί 

η χρήση περαιωμένη φορολογικά, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 

6 της ΠΟΛ 1159/2011.  

 

Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά 

πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών 

Καταστάσεων της χρήσης 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η Εταιρεία  έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις 

φορολογικές αρχές, έως και την χρήση 2009. Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των 

σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα 

στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες  χρήσεις, έναντι 

των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους μελλοντικούς φορολογικούς 

ελέγχους, βάσει των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και 

προγενέστερων διερμηνειών των φορολογικών νόμων.  

 

Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την 

εφαρμογή του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως 

εξής: 

 

 2014  2013 

    

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος 554  708 

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον  ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή (26% ) 
144 

 
184 

Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 11  190 

Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και 

αποθεματικών και εξόδων που δεν εκπίπτουν για 

φορολογικούς σκοπούς 

12 

 

12 

Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή -  244 

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων  
167 

 
630 

 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.  

 

  2014  2013 

Υπόλοιπο έναρξης , 1η Ιανουαρίου   (1.035)  (814) 

Χρέωση στα αποτελέσματα χρήσεως  119  (221) 

Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου    (916)  (1.035) 
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στον 

επισυναπτόμενο ισολογισμό ως εξής: 

 

 2014  2013 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος παθητικού     

- Ενσώματες ακινητοποιήσεις (1.147)  (1.210) 

- Απαιτήσεις 32  164 

- Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 1  1 

- Λοιπά 198  10 

Ακαθάριστος αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

ενεργητικού/παθητικού (916) 

 

(1.035) 

Μείον: αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ενεργητικού που 

εμφανίζεται ξεχωριστά  - 

 

- 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος παθητικού  (916)  (1.035) 
 

 

10. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 

 

Γήπεδα  Κτήρια και 

εγκαταστάσεις 

 Μηχανήμα

τα και 

εξοπλισμός 

 Μεταφορικά 

μέσα 

 Έπιπλα 

και λοιπός 

εξοπλισμός 

 Ακιν/σεις 

υπό 

εξέλιξη  

 Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ              

1η  Ιανουαρίου 2013 138  3.472  6.988  29  1.687  13  12.327 

Προσθήκες -  -  25  -  -  -  25 

Μεταφορές -  -  -  -  -  -  0 

Πωλήσεις/διαγραφές -  -  -  -  -  -  0 

31η Δεκεμβρίου 2013 138  3.472  7.013  29  1.687  13  12.352 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η  Ιανουαρίου 2013   (535)  (3.376)  (29)  (1.678)    (5.618) 

Αποσβέσεις χρήσεως   (60)  (366)  -  (4)    (430) 

Πωλήσεις/διαγραφές   -  -  -  -    - 

31η Δεκεμβρίου 2013   (595)  (3.742)  (29)  (1.682)    (6.048) 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               

31η Δεκεμβρίου 2013 138  2.877  3.271        0  5  13  6.304 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γήπεδα  Κτήρια και 

εγκαταστάσεις 

 Μηχανήμα

τα και 

εξοπλισμός 

 Μεταφορικά 

μέσα 

 Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

 Ακιν/σεις 

υπό 

εξέλιξη 

 Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ              

1η  Ιανουαρίου 2014 138  3.472  7.013  29  1.687  13  12.352 

Προσθήκες -  -  34  -  55  -  89 

Μεταφορές -  -  -  -  -  -  0 

Πωλήσεις/διαγραφές -  -  -  -  (14)  -  (14) 

31η Δεκεμβρίου 2014 138  3.472  7.047  29  1.728  13  12.427 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η  Ιανουαρίου 2014   (595)  (3.742)  (29)  (1.682)    (6.048) 

Αποσβέσεις χρήσεως   (59)  (368)  -  (56)    (483) 

Πωλήσεις/διαγραφές   -  -  -  14    14 

31η Δεκεμβρίου 2014   (654)  (4.110)  (29)  (1.724)    (6.517) 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               

31η Δεκεμβρίου 2014 138  2.818  2.937        0  4  13  5.910 
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Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της 

ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και 

μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.   

 

 

11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 31/12/2014  31/12/2013 

    

BULZYMCO LTD 80  80 

 

Στις 7 Οκτωβρίου 2008 ιδρύθηκε η καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική BULZYMCO LTD με έδρα την 

Κύπρο. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 80 χιλ. ευρώ και 

αποτελείται από 80 χιλ. μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη 1 ευρώ .Σκοπός της εταιρείας είναι η  

με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε εταιρείες που εδρεύουν στην Βουλγαρία και η ίδρυση 

εταιρειών στην Βουλγαρία , οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιουσδήποτε σκοπούς.  

 

Η BULZYMCO LTD με τη σειρά της συμμετείχε στη σύσταση της εταιρείας ALESIS 

BULGARIA FOOD, η οποία ιδρύθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2008 με έδρα τη Βουλγαρία με  

ποσοστό συμμετοχής 100%. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 80 χιλ. 

ευρώ  και αποτελείται από 800 μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη 100 ευρώ. Σκοπός της 

εταιρείας είναι 1) η βιομηχανική παραγωγή πάσης φύσεως ειδών αρτοποιίας και 

ζαχαροπλαστικής, τυποποιημένων ή μη καθώς και παντός συναφούς προς τα ανωτέρω είδη και η 

εμπορία αυτών 2) η επεξεργασία και κατεργασία πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην 

αρτοζαχαροπλαστική και η εμπορία αυτών και 3) η παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων που 

έχουν ως κύρια βάση τα άλευρα και η εμπορία αυτών. 

 

 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως. 

 

 31.12.2014  31.12.2013 

Λοιπές απαιτήσεις 22  22 

 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν δοθείσες εγγυήσεις σε τρίτους, οι οποίες δεν πρόκειται να 

επιστραφούν την επόμενη χρήση. 

 

 

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

 Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2014  31/12/2013 

Α’ ύλες και αναλώσιμα 76  31 

Εμπορεύματα 41  13 

Σύνολο 117  44 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων (117)  (44) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 0  0 
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Η κίνηση της απομείωσης των αποθεμάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 

Δεκεμβρίου 2014 και 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι ως κάτωθι:  

 

 

 

14.

 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 2014  2013 

Εμπορικές απαιτήσεις:    

Πελάτες  10.287  12.370 

   -Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (655)  (710) 

Σύνολο 9.632  11.660 

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 

Δεκεμβρίου 2014 και 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι ως κάτωθι:  

Η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

 31 Δεκεμβρίου 

 2014  2013 

    

Έως 90 ημέρες 2.408  2.332 

91-180 ημέρες 7.224  9.328 

181-360 ημέρες -  - 

>360 ημέρες -  - 

Σύνολο 9.632  11.660 

 
 

 

 

15. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 2014  2013 

Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι 220  175 

ΦΠΑ εισπρακτέος 388  330 

Προπληρωμένα έξοδα     18      2 

Σύνολο 626  507 

 

 

 

 2014  2013 

 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  

 

(44) 

  

(210) 

Χρησιμοποίηση προβλέψεων 44  187 

Προβλέψεις χρήσης (117)  (21) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου (117)  (44) 

    

 2014  2013 

    

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  (710)  (606) 

Επιπρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 55  (104) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου  (655)  (710) 
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16. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

της εταιρίας έχουν ως ακολούθως: 

 2014  2013 

Καταθέσεις σε τράπεζες    

 - καταθέσεις όψεως 1.053  11 

Σύνολο 1.053  11 

 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία 

επιτόκια καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 

σε τράπεζες στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 13€ χιλ. 

 

  

17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 3.554.574,56  

και αποτελείται από 1.996.952 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας  €1,78 η κάθε μία. Κατά τη 

διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου δεν πραγματοποιήθηκε αύξηση ή μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου. 

 

 

18. ΤΑΚΤΙΚΟ,  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

Η ανάλυση των αποθεματικών της εταιρείας είναι η εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. € 

 Τακτικό 

αποθεματικό 

 Έκτακτα 

Αποθεματικά 

 Αφορολόγητα και  

Αποθεματικά 

ειδικών 

διατάξεων 

 Σύνολο 

Υπόλοιπο την  1η Ιανουαρίου 2013  977  3  1.741  2.721 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 

χρήσης 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Σχηματισμός αποθεματικών από 

κέρδη χρήσης 

 

28 

 

- 

 

- 

 

28 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013  1.005  3  1.741  2.749 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 

χρήσης 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Σχηματισμός αποθεματικών από 

κέρδη χρήσης 

 

36 

 

- 

 

- 

 

 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2014  1.041  3  1.741  2.785 

 

 

19. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Την 25η Ιουνίου 2014 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί  να  

διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους, συνολικού ποσού 2.000.000,00 ευρώ  από τα κέρδη του 

2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν προχωρεί σε πρόταση διανομής μερίσματος, 

από τα κέρδη της χρήσης 2014, για το συγκεκριμένο θέμα θα αποφασίσει η Τακτική Γενική 

Συνέλευση. 

 

 



ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

39 

 

 

 

20.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

 

(a) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 καταχωρήθηκαν στα έξοδα 

και ανήλθαν σε 11 €  (€ 14 για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013). 

 

 (β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, οι 

εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής 

τους. Αναφορικά με τις Ελληνικές θυγατρικές (που συνιστούν και το μεγαλύτερο μέρος 

της δραστηριότητας του Ομίλου) το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα με τον 

μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) 

του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν 

δικαιούνται αποζημίωση. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης 

καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20. Ο Όμιλος αναγνωρίζει ως 

υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ 

αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για μη 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση (ταξινομημένη στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις) υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης και ανήλθε την 31 

Δεκεμβρίου 2014 σε € 6 ( 31 Δεκεμβρίου 2013: € 4).  
 

 
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρείας έχουν ως 

ακολούθως: 

  31 Δεκεμβρίου 

  2014  2013 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  1  1 
Κόστος προϋπηρεσίας     
Καθαρός τόκος πάνω στην υποχρέωση παροχών  -  - 

Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην  
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 1  1 

 
 
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας έχουν ως 
εξής: 

  31 Δεκεμβρίου 

  
2014 

 
2013 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  από μεταβολές σε 
χρηματοοικονομικές παραδοχές  

1  1 

Συνολικά έσοδα/(έξοδα) αναγνωρισμένα στα 
Λοιπά Συνολικά Εσοδα  

1  1 

 
 
Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης των προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
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  31 Δεκεμβρίου 

  2014  2013 

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η 
Ιανουαρίου 

 4  3 

Τρέχον κόστος απασχόλησης   1  1 
Έξοδο τόκων     
Επανεκτιμήσεις – αναλογιστικές ζημιές/(κέρδη) από 
μεταβολές χρηματοοικονομικών παραδοχών 

 1  - 

Παροχές πληρωθείσες  -  - 
Κόστος προϋπηρεσίας  -  - 

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η 
Δεκεμβρίου 

 6  4 

 
 

Βασικές υποθέσεις:  2014 2013 
Προεξοφλητικό επιτόκιο  2,5% 3,5% 
Ποσοστό αύξησης αμοιβών 1,8% 1,8% 
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 1,5% 1,5% 

 
 

Οι παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκαν από τη Διοίκηση σε συνεργασία με ανεξάρτητο 
αναλογιστή που εκπόνησε την αναλογιστική μελέτη.  
 
Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων είναι το 
επιτόκιο προεξόφλησης και η αναμενόμενη μεταβολή των μισθών. Ο ακόλουθος πίνακας 
παρουσιάζει συνοπτικά τις επιδράσεις στην αναλογιστική υποχρέωση από τυχόν 
μεταβολές των εν λόγω παραδοχών. 

 

  Προεξοφλητικό επιτόκιο 

  0,5%  -0,5% 

Αύξηση/(μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών 

 -  - 

 

  Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 

  0,5%  -0,5% 

Αύξηση/(μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών 

 -  - 

 

 

21.    ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε 31 

Δεκεμβρίου 2012 και της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν ως κάτωθι: 

 

 2014  2013 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  359  395 

Προσθήκες  -  - 

Αποσβέσεις (36)  (36) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 323  359 
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22. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 2014  2013 

 

Προμηθευτές 6.012 

 

5.603 

Σύνολο 6.012  5.603 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζεται 

εντός διαστήματος 90 ημερών. 

 

 
 

23. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 

 

Οι φόροι εισοδήματος της Εταιρίας αφορούν τον φόρο που θα κληθεί να πληρώσει η 

εταιρεία για τις υπό εξέταση χρήσεις. Αναλυτικά: 

 

 31/12/2014  31/12/2013 

 

Τρέχον Φόρος περιόδου 317  220 

Σύνολο 317  220 

 
 

24. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Το ποσό που απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο ισολογισμό αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 2014  2013 

Φόροι, πλην φόρου εισοδήματος, πληρωτέοι 1  1 

Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες -  - 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 3  3 

Δεδουλευμένα έξοδα 1  1 

Σύνολο 5  5 

 

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος 

λογαριασμός και συνήθως διακανονίζονται εντός διαστήματος 90 ημερών. 

 

 

25. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

(α) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 

        

 Η Εταιρεία  έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 

2009. Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι 

πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν 

έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες  χρήσεις, έναντι των πρόσθετων φόρων που 

πιθανόν να προκύψουν κατά τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των 

ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και προγενέστερων 

διερμηνειών των φορολογικών νόμων.  
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 Για τις χρήσεις 2011-2013, ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του Ν.2238/1994, ενώ, ο 

αντίστοιχος έλεγχος της χρήσης 2014, είναι σε εξέλιξη. Κατά την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις     

 

 

(β) Δικαστικές υποθέσεις: 

 

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε 

διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής 

λειτουργίας τους. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς 

υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της. 

 

(γ)  Δεσμεύσεις: 

 

 (i) Εγγυήσεις: 

 

Η Εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2014 δεν είχε  ενδεχόμενες υποχρεώσεις από 

εγγυήσεις. 

 

(ii) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα: 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρεία δεν διέθετε  συμφωνίες λειτουργικής 

μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών οι οποίες να 

λήγουν μέσα στα επόμενα χρόνια . 

 

(iii) Κεφαλαιακές δεσμεύσεις: 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιακές δεσμεύσεις.   
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27. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

(Ι) Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη  

 

Η Εταιρεία έχει συμμετοχές σε  συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται στη 

Σημείωση 11. Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου VIVARTIA και ως εκ τούτου 

συνδέεται με την μητρική της καθώς και με τις άλλες θυγατρικές αυτής.   

 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών με συνδεδεμένες έχουν ως κάτωθι:  

 

 31η 

Δεκεμβρίου 

 31η 

Δεκεμβρίου 

 2014  2013 

Απαιτήσεις από:     

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ 9.632  11.660 

ALESIS BULGARIA -  - 

Σύνολο 9.632  11.660 
 

   

Υποχρεώσεις προς:    

HELLENIC CATERING ΑΕ 6  45 

ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ 5.152  4.892 

ALESIS BULGARIA ΕΟΟD 85  2 

 5.243  4.939 

 

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες για την χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2014 καθώς και για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 

αναλύονται ως εξής:  
 

(α) Πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 

 

 

 

 

 

 

  2014   2013 

    

Αποθέματα, Α’ ύλες, αναλώσιμα και εμπορικές 

υπηρεσίες: 

   

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ 18.236  16.314 

Μ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ 404  432 

Σύνολο 18.640  16.746 

(β)  Αγορές από συνδεδεμένες εταιρείες 

 

  2014   2013 

Εμπορικές υπηρεσίες:    

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ 4.480  3.720 

    

Αποθέματα, Α’ ύλες και αναλώσιμα:    

ALESIS BULGARIA LTD 403  872 

HELLENIC CATERING AE 17  138 

ΜΙΧ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ 11.153  9.420 

Σύνολο  16.053  14.150 
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Οι πωλήσεις και οι παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες εταιρείες γίνονται σε 

κανονικές τιμές αγοράς.  Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις 

και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις 

παραπάνω απαιτήσεις. Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία δεν 

έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται 

από συνδεδεμένες εταιρείες. 

 

 

(ΙΙ) Παροχές προς τη διοίκηση 

 

Για τις χρήση 2014 δεν έχουν δοθεί παροχές προς τη Διοίκηση της Εταιρίας. Δεν έχουν 

χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας (και τις 

οικογένειές τους). 

 

 

28. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Την 19/02/2015, η MIG ανακοίνωσε αλλαγές στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των 

εταιρειών του Ομίλου Vivartia. Συγκεκριμένα, ο κος Ι. Αρτινός, υπέβαλε την παραίτησή του για 

προσωπικούς λόγους από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Vivartia, καθώς και από τις 

λοιπές θέσεις που κατείχε στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. 

Κατόπιν της ανωτέρω αποχώρησης, μέλος Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ορίστηκε ο κος Π. Θρουβάλας.  

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα 

οποία να αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία, να επιβάλλεται αναφορά, από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑΔ).  

 

 

Θεσσαλονίκη 23 Μαρτίου 2015 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ                         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                     

 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                      ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
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