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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του
«Λαρσινός Α.Ε.» την 29/05/2015 Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα και αναρτηθέντα στην εταιρική ιστοσελίδα
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία
αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου, σύμφωνα με
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα ως άνω συνοπτικά
οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Ιωάννης Λαρσινός

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος
ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
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ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. Εκμετάλλευση Λατομείων και έτοιμου Σκυροδέματος» επί των οικονομικών καταστάσεων του
Ομίλου για τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλουμε προς έγκριση τις ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου που περιλαμβάνουν την
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων,
την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων του ομίλου και της εταιρείας,
μαζί με την παρούσα έκθεση, αναφορικά με την Διαχειριστική Περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου
2014.
Η χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι η 34η εταιρική χρήση της Εταιρίας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. Εκμετάλλευση
Λατομείων και έτοιμου σκυροδέματος», η 3η εταιρική χρήση της «ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. Βιομηχανία Έτοιμου
Σκυροδέματος» και η 7η εταιρική χρήση της «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε» με την οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά την
χρήση του 2013. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι δεύτερες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες
συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

I.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος. Είναι μία
από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία εκμεταλλεύεται λατομεία, τόσο ιδιόκτητα, όσο και μέσω υπεργολαβιών. Τα λατομεία παράγουν όλα τα είδη
αδρανών υλικών τα οποία ξεχωρίζουν για την αρτιότητα του πετρώματος και την αξιοπιστία του εξοπλισμού θραύσης,
εξόρυξης και διακίνησης. Η Εταιρεία είναι από τις πρώτες Εταιρείες που απέκτησαν πιστοποίηση CE για τα αδρανή
υλικά που παράγονται στο λατομείο της, στην περιοχή Γκα Αθικίων Κορινθίας έχοντας υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες. Η πιστοποίηση της ΛΑΡΣΙΝΟΣ πραγματοποιήθηκε το 2008 από τον Φορέα LGA (κοινοποιημένος οργανισμός
πιστοποίησης προϊόντων με έδρα τη Νυρεμβέργη Γερμανίας) και ανανεώθηκε το 2013 από τον Ελληνικό
Οργανισμό Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων Προϊόντων TÜV HELLAS (TÜV NORD). Η πιστοποίηση των αδρανών
υλικών της ΛΑΡΣΙΝΟΣ αποτελεί ακόμα ένα διαπιστευτήριο για το υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα που παράγει η Eταιρεία
και έχει στηρίξει μερικά από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της χώρας μας.
Η σήμανση CE – συντομογραφία του Conformity European – μετά την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και θέσπιση
του κανονισμού (ΕΕ)αριθ. 305/2011 είναι μια Δήλωση Επίδοσης (Declaration of Performance) με τα εναρμονισμένα
πρότυπα και τις διατάξεις όλης της κοινοτικής νομοθεσίας. Τα λατομικά προϊόντα της ΛΑΡΣΙΝΟΣ που φέρουν τη
σήμανση CE, με πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος (0654-CPD-0136) και με χρήση τους στο
τομέα των δομικών κατασκευών, αποδεικνύουν ότι ελέγχονται συστηματικά, διασφαλίζουν την προστασία της υγείας,
του περιβάλλοντος και των εργαζομένων και προορίζονται για ασφαλείς κατασκευές.
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Επίσης η Εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες λατομικές υπηρεσίες διάτρησης, γόμωσης, φόρτωσης, μεταφοράς και
θραύσης προς τεχνικές, λατομικές αλλά και τρίτες Εταιρίες. Σημαντικό ποσοστό των παραγομένων αδρανών υλικών,
40% κατά μέσο όρο, ιδιοκαταναλώνεται στα εργοστάσια ετοίμου σκυροδέματος της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να παράγει και να διανέμει όλα τα είδη σκυροδέματος όπως, κανονικό σκυρόδεμα,
σκυροδέματα πρόσθετων απαιτήσεων σε ανθεκτικότητα, σκυροδέματα ειδικών χρήσεων. Επίσης η Εταιρεία παρέχει
υπηρεσίες άντλησης σκυροδέματος. Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό, την
παραγωγή και τη διάθεση ετοίμου σκυροδέματος. Η πιστοποίηση έχει πραγματοποιηθεί από την TÜV HELLAS (TÜV
NORD) και καλύπτει την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, την πλήρη ικανοποίηση των πελατών με
την παραγωγή, μεταφορά και παράδοση ποιοτικών προϊόντων, την βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων
στην διαχείριση της ποιότητας καθώς και την αναβάθμιση των διεργασιών της Εταιρείας ώστε να παράγεται
προστιθέμενη αξία. Η Εταιρεία έχει αναλάβει και ολοκληρώσει με επιτυχία κάποια από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας,
διαθέτοντας υπέρ-σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, πλήρως οργανωμένες διαδικασίες παραγωγής σκυροδέματος,
αλλά και ειδικό τμήμα υποστήριξης έργων. Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει & εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας
ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία, αλλά και η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της. Σε όλες
τις μονάδες παραγωγής λειτουργούν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, με εποπτεία της Διεύθυνσης
Ποιοτικού Ελέγχου και υπό την επίβλεψη Τεχνολόγου Μηχανικού Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, καθώς και
διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Οι έλεγχοι ποιότητας του ετοίμου σκυροδέματος γίνονται σύμφωνα με τον
Κ.Τ.Σ/97, με αξιολόγηση και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων όλων των κατηγοριών.

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικό εγχώριο ανταγωνισμό στην αγορά του ετοίμου σκυροδέματος και παρόλα αυτά
διατηρεί το μερίδιο αγοράς της στην Πελοπόννησο, για μεν την ιδιωτική αγορά στο 55% και για δε τα μεγάλα έργα στο
95%, ενώ στο σύνολο της επικράτειας το ποσοστό είναι στο 11%.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι πρωταρχικό στοιχείο της δραστηριότητας της Εταιρείας. Όλες οι μονάδες έχουν σε
ισχύ εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, σύμφωνα με το νόμο 1650/86. Στα λατομεία αδρανών υλικών η
εκμετάλλευση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χώρος επέμβασης να αποδοθεί περιβαλλοντικά αποκατεστημένος και
ενταγμένος στο οικοσύστημα. Επιπλέον, ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ο πλέον σύγχρονος και συμβατός με το
περιβάλλον.

Στα πλαίσια της πολιτικής της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για την προαγωγή της Υγείας & της Ασφάλειας στην Εργασία, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ
Α.Ε. ανέπτυξε και εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), σύμφωνα
με τo πρότυπo OHSAS 18001:2007 από τον Δεκέμβριο 2014. Το Σύστημα αυτό (ΣΔΥΑΕ) επιθεωρήθηκε με επιτυχία από
την TUV HELLAS τον Μάιο 2015 και αναμένεται η έκδοση του Πιστοποιητικού Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά
OHSAS 18001:2007.

Η Εταιρεία βραβεύτηκε το 2011, ως μία από τις 51 επιχειρήσεις και ομίλους ηγέτες της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο του θεσμού TRUE LEADERS που εγκαινίασε το 2011 ο Όμιλος ICAP.
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Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης
Το 2014 ήταν μία ακόμα χρονιά έντονης ύφεσης καθώς η ελληνική αγορά συνέχισε να αντιμετωπίζει έλλειψη
ρευστότητας. . Η επάνοδος της ελληνικής οικονομίας και η παραμονή της σε αναπτυξιακή τροχιά προϋποθέτει την
εξεύρεση λύσης για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της
σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και την αναγκαία αύξηση των επενδύσεων ώστε η χώρα να παραμείνει σε
πορεία ανταγωνιστικής και παραγωγικής ενίσχυσης.

Η αύξηση της ανεργίας και τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν, είναι οι βασικοί παράγοντες που
συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση και συντέλεσαν στην δημιουργία ενός δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ο Όμιλος με ενέργειες που ξεκίνησε από τη προηγούμενη χρονιά, όπως της μείωσης του κόστους, εξακολουθεί να δίνει
έμφαση στην ενδυνάμωση και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, σε συνδιασμό με την άριστη ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων του και τη χρήση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η σταθεροποίηση, σε χαμηλά βέβαια επίπεδα, της ιδιωτικής αγοράς καθώς και η τμηματική έναρξη των μεγάλων
έργων, ειδικότερα από το δεύτερο εξάμηνο του 2014, οδήγησε στην αύξηση των εσόδων της Εταιρείας και του Ομίλου .
Αυτή η αύξηση οδήγησε και σε αύξηση των θέσεων εργασίας από 173 άτομα το 2013 σε 237 άτομα το 2014. Σε αναμονή
των εξελίξεων, ειδικά όσον αφορά τα μεγάλα έργα , η Εταιρεία και ο Όμιλος ΛΑΡΣΙΝΟΣ διατήρησε τις δομές του
προκειμένου να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες απαιτήσεις.

Τον Ιούνιο του 2014 στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ – ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. η Εταιρεία έλαβε μέρος στην
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με 430.000 € και αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της από 51,02% σε 80,41%.

Επίσης η Εταιρεία απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2014 το 100% των μετοχών της ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. με σκοπό την άμεση
ενεργοποίηση της προκειμένου να βοηθήσει την μεγαλύτερη διείσδυση σε επιπλεόν αγορές. Οι δυνατότητες της
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε., ειδικά στην αγορά της εμπορίας αδρανών , σε συνδυασμό με την εμπειρία της Εταιρείας, θα βοηθήσει
στην αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας του Ομίλου.

Η αυξανόμενη ζήτηση σε έτοιμο σκυρόδεμα και αδρανή ειδικά για την αποπεράτωση των μεγάλων έργων, τα οποία
έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια παράδοσης, οδήγησε την Εταιρεία σε επενδύσεις κινητού εξοπλισμού. Η Εταιρεία
τον Απρίλιο του 2014 αγόρασε ρυμουλκούμενο κινητό συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος «Voyager 90», τον
Δεκέμβριο του 2014 αγόρασε ένα πετρελαιοκίνητο συγκρότημα διαλογής προϊόντων λατομείου και τον Ιανουάριο του
2015 ένα αυτοκινούμενο ερπυστριοφόρο συγκρότημα θραύσης περιστροφικού τύπου συνεχίζοντας τις επενδύσεις της
με γνόμωνα την άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών της καθώς και την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και προϊόντων.
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II.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Οικονομικά αποτελέσματα
Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση, παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ετήσιας
έκθεσης προς τους μετόχους.

Κατά το έτος 2014 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 50.421.782 έναντι ποσού € 29.575.618 της προηγούμενης χρήσεως,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 20.846.164 ή ποσοστό 70,48%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.005.661 έναντι
ποσού ζημιών € 1.709.793 της προηγούμενη χρήσης. Τα συνολικά κέρδη μετά φόρων (συμπεριλαμβανομένων και των
λοιπών εσόδων) ανήλθαν σε € 344.886 έναντι ζημιών μετά φόρων € 1.252.839 της προηγούμενης χρήσεως.

To λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕBITDA) ανήλθε κατά την χρήση 2014 σε € 5.148.335 (κέρδη) ενώ κατά την χρήση 2013
ανήλθε σε € 1.156.730 (κέρδη), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 345,08%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤDA) του ομίλου
ανήλθε κατά την χρήση 2014 σε € 4.901.666 (κέρδη) ενώ κατά την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε € 940.938 (κέρδη)
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 420,93%.

III.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι δραστηριότητες του Ομίλου επηρεάζονται από διάφορους οικονομικούς κινδύνους όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, οι κίνδυνοι που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων. Η συνολική διαχείριση των οικονομικών
κινδύνων εστιάζεται στην ικανότητα πρόβλεψης των κινήσεων των οικονομικών αγορών (financial markets) και στοχεύει
στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στην οικονομική επίδοση του Ομίλου. Η διαχείριση των οικονομικών
κινδύνων διεξάγεται από την Διοίκηση του Ομίλου.
Τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα είναι το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα
δάνεια τραπεζών και οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δε διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα καθώς αγοράζει και πουλάει εμπορεύματα σε Ευρώ. Επομένως ο
όμιλος δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

Κίνδυνος επιτοκίων
Το κόστος του δανεισμού του Ομίλου βασίζεται σε κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor επαυξημένο με περιθώριο (spread)
που συμφωνείται με κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια
και στα Αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου από την μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου κατά +/- 0,50 %.
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Ποσά σε € '
Δάνεια με
κυμαινόμενο
επιτόκιο

Μεταβολή
επιτοκίου

ΟΜΙΛΟΣ

Επιτόκιο

Χρήση 2014

Euribor

15.820.717

Χρήση 2013

Euribor

18.986.519

0,50%
-0,50%
0,50%
-0,50%

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων
79.103,58
(79.103,58)
94.932,59
(94.932,59)

Επίδραση στα
ίδια
κεφάλαια
58.536,65
(58.536,65)
70.250,12
(70.250,12)

Ποσά σε € '
Δάνεια με
κυμαινόμενο
επιτόκιο

Μεταβολή
επιτοκίου

ΕΤΑΙΡΙΑ

Επιτόκιο

Χρήση 2014

Euribor

15.820.717

Χρήση 2013

Euribor

18.986.519

0,50%
-0,50%
0,50%
-0,50%

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων
79.103,58
(79.103,58)
94.932,59
(94.932,59)

Επίδραση στα
ίδια
κεφάλαια
78.897,92
(78.897,92)
70.250,12
(70.250,12)

Πιστωτικός κίνδυνος
H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα
οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές
εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/12/2014

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

3.263.009,13

3.234.830,34

3.260.776,13

3.232.597,34

25.526.228,60

27.482.252,30

26.100.626,17

27.874.801,99

5.044.541,35
33.833.779,08

1.236.674,52
31.953.757,16

4.971.098,16
34.332.500,46

1.221.166,18
32.328.565,51

Όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας. Ο πιστωτικός
κίνδυνος για Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία
θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι οι αντισυμβαλλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες. Για τις εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Για αυτόν το λόγο ο Όμιλος ελέγχει
διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του
πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιμες με λογικό κόστος, χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις
σχετικά με τους πελάτες. Η πολιτική του Ομίλου είναι να συνάπτει συμβόλαια με μέρη που ικανοποιούν υψηλά
κριτήρια, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της πιστωτικής αξιοπιστίας των αντισυμβαλλομένων, δεν θεωρεί
ότι απαιτείται πάντα η σύναψη ενέχυρων συμβάσεων.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος ΛΑΡΣΙΝΟΣ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες
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ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε ημερησία και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια
κυλιομένη περίοδο 30 ημερών. Οι ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος
προσδιορίζονται μηνιαία.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2014 για τον Όμιλο και την εταιρία αναλύεται
ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις την 31/12/2014
Ποσά σε € '
Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες

6 μήνες έως 1
έτος

1 έτος
έως 5
έτη

Άνω
των 5
ετών

Προσαρμογή
σε εύλογη
αξία

Σύνολο

18.133.574,13

3.626.714,83

0,00

0,00

0,00

21.760.288,96

0,00

15.820.716,96

0,00

0,00

0,00

15.820.716,96

18.133.574,13

19.447.431,79

0,00

0,00

0,00

37.581.005,92

1 έτος
έως 5
έτη

Άνω
των 5
ετών

2.901.189,56

0,00

0,00

0,00

0,00

18.986.518,66

0,00

0,00

0,00

18.986.518,66

14.505.947,79

21.887.708,22

0,00

0,00

0,00

36.393.656,01

Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις την 31/12/2013
Ποσά σε € '
Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες
14.505.947,79

6 μήνες έως 1
έτος

Προσαρμογή
σε εύλογη
αξία

Σύνολο
17.407.137,35

ΕΤΑΙΡΙΑ
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις την 31/12/2014
Ποσά σε € '
Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες

6 μήνες έως 1
έτος

1 έτος
έως 5
έτη

Άνω
των 5
ετών

Προσαρμογή
σε εύλογη
αξία

Σύνολο

17.454.260,84

3.490.852,17

0,00

0,00

0,00

20.945.113,01

0,00
17.454.260,84

15.820.716,96
19.311.569,13

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15.820.716,96
36.765.829,97

Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις την 31/12/2013
Ποσά σε € '
Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες

6 μήνες έως 1
έτος

1 έτος
έως 5
έτη

Άνω
των 5
ετών

Προσαρμογή
σε εύλογη
αξία

Σύνολο

13.627.969,77

2.725.593,95

0,00

0,00

0,00

16.353.563,72

0,00
13.627.969,77

18.986.518,66
21.712.112,61

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18.986.518,66
35.340.082,38

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

9

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να
διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

IV.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της παρούσας χρήσεως 2014 και της
προηγούμενης 2013 έχουν ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Γενική Ρευστότητα
Ταμειακή Ρευστότητα
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχ. Υποχρεώσεων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Περιθώριο Μικτού Κέρδους
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
EBITDA

V.

2014
0,020
2,104
48,221
2014
0,692
0,107
2014
4,005
2,014
1,086
52,371
2014
29,12%
1,42%
4.901.666

ΕΤΑΙΡΙΑ
2013

2014

2013

0,006
5,501
174,840

0,024
1,947
39,743

0,017
1,864
55,504

2013

2014

2013

0,672
0,026

0,707
0,107

0,691
0,027

2013

2014

2013

2,438
1,138
0,667
116,548

4,158
1,932
1,085
43,120

2,442
1,061
0,646
35,873

2013
27,85%
-6,24%
940.938

2014

2013

29,12%
1,99%
5.148.335

27,52%
-5,78%
1.156.730

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον κλάδο του σκυροδέματος και των λατομείων είναι συνυφασμένες με την
πορεία της Ελληνικής οικονομίας.

Η διοίκηση του Ομίλου ΛΑΡΣΙΝΟΣ, αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και προκλήσεις, έχει υιοθετήσει την πολιτική
συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων
του Ομίλου.

Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει την στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά
οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Σε αυτό το
πλαίσιο η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το εξωτερικό για την εκμετάλλευση λατομείου και
την παραγωγή σκυροδέματος.
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Οι ενδείξεις για το 2015 είναι θετικές και δείχνουν , ειδικά όσον αφορά τα μεγάλα έργα, ότι θα είναι μια χρονιά πλήρης
επανάκαμψης της Εταιρείας και του Ομίλου. Ήδη κατά το πρώτο τετράμηνο της χρήσης 2015 η εταιρεία παρουσιάζει
αύξηση στον κύκλο εργασιών της κατά 73,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα της ελεγχόμενης χρήσης

Ο Όμιλος προσαρμοζόμενος στα νέα δεδομένα θέτει για το 2015, ως προτεραιότητες, τη περαιτέρω μείωση του
δανεισμού, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των χρηματοροών του.

Ιωάννης Λαρσινός

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος
ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.»,
οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου
2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες 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 Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 να
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες
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 εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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
εταιρικών και ενοποιημένων 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 έλεγχο μας προέκυψε το εξής θέμα:
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009
και 2010. Eπίσης οι φορολογικές υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιρειών «ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε» και
«ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε», δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011 έως 2012 και 2008
έως 2012 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί
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οριστικά. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων
που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχουν σχηματίσει σχετική πρόβλεψη
για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με
την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για
Γνώμη με Επιφύλαξη» οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» και των θυγατρικών
αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, το σύνολο της αξίας των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των
κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων µε αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση
να αποπληρώσουν μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας
και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Στη σημείωση 2.1 «Bάση Κατάρτισης των Οικονομικών
Καταστάσεων» η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 10/06/2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ηλίας Ζαφειρόπουλος
Α.Μ.ΣΟΕΛ: 22811
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ποσά σε € '
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενεργητικού
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε θυγατρικές
επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές
εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα τρίτων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014
31/12/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013

5
6

85.113,08
12.832.493,96

79.420,55
12.833.895,11

82.425,08
12.126.556,23

75.761,54
12.109.349,53

7

0,01

0,01

0,01

0,01

8
9

1.823,20
3.263.009,13

1.823,19
3.234.830,34

1.823,20
3.260.776,13

1.823,19
3.232.597,34

16.182.439,38

16.149.969,20

15.471.580,65

15.419.531,61

10

2.609.670,84

3.026.903,79

2.522.275,34

2.987.016,28

11

25.526.228,60

27.482.252,30

26.100.626,17

27.874.801,99

12
13

1.008.609,86
5.044.541,35

783.662,17

853.378,86

619.267,25

1.236.674,52

4.971.098,16

1.221.166,18

34.189.050,65

32.529.492,78

34.447.378,53

32.702.251,70

50.371.490,03

48.679.461,98

49.918.959,18

48.121.783,31

1.846.555,00
4.308.452,81
(5.148.448,36)

1.513.242,50
4.402.478,85
(5.385.638,89)

1.786.555,00
4.308.452,81
(4.925.664,67)

1.453.242,50
4.402.478,85
(5.031.264,45)

1.006.559,45

530.082,46

1.169.343,14

824.456,90

(25.142,18)
981.417,27

(261.641,37)
268.441,09

0,00
1.169.343,14

0,00
824.456,90

15

580.165,00

532.650,00

574.617,00

525.409,00

16

1.125.491,18

944.015,56

1.342.323,87

1.011.293,61

359.477,62

0,00

359.477,62

0,00

2.065.133,80

1.476.665,56

2.276.418,49

1.536.702,61

17

21.760.288,96

17.407.137,35

20.945.113,01

16.353.563,72

18

1.523.949,69

447.242,42

1.520.853,24

442.438,25

19

15.820.716,96

18.986.518,66

15.820.716,96

18.986.518,66

20

8.219.983,34

10.093.456,91

8.186.514,34

9.978.103,16

47.324.938,95

46.934.355,34

46.473.197,55

45.760.623,79

49.390.072,75

48.411.020,90

48.749.616,04

47.297.326,40

50.371.490,03

48.679.461,98

49.918.959,18

48.121.783,31

σημ.

14
14
-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

-

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Ποσά σε € '

σημ.

1/1- 31/12/2014

1/1- 31/12/2013

1/1- 31/12/2014

1/1- 31/12/2013

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

21
22

51.397.424,70
(36.428.543,99)
14.968.880,71

31.286.323,80
(22.574.022,72)
8.712.301,08

50.421.781,62
(35.737.872,99)
14.683.908,63

29.575.617,52
(21.436.510,54)
8.139.106,98

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

23
22
22
23

659.133,63
(3.002.016,48)
(6.254.094,70)
(2.150.355,69)

279.773,12
(2.887.327,58)
(5.105.928,15)
(740.709,29)

946.300,97
(2.973.038,64)
(6.066.284,36)
(2.093.160,46)

462.199,74
(2.767.616,68)
(4.602.081,75)
(730.607,13)

4.221.547,47

258.109,18

4.497.726,14

501.001,16

(2.198.313,17)
36.247,99
(1.329.999,99)
1.005.660,97
(669.756,86)

(2.252.950,48)
42.156,38
0,00
(1.709.792,94)
159.878,30

335.904,11

(1.549.914,64)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων

24
24
24

(2.199.729,99)
40.212,79
(1.329.999,99)
732.030,28

Φόροι εισοδήματος

25

(519.639,06)

(2.253.729,98)
42.176,39
0,00
(1.953.444,41)
225.069,32

212.391,22

(1.728.375,09)

229.017,97
(16.626,75)

(1.675.022,07)

14.304,00

256.424,00

12.138,00

254.197,00

0,00

147.256,90

0,00

147.256,90

(3.719,04)

(104.957,03)

(3.155,88)

(104.378,01)

10.584,96

298.723,87
(1.429.651,22)

8.982,12
344.886,23

297.075,89
(1.252.838,75)

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές)
Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) αναλογούν σε:
Μετόχους μητρικής

-

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

Λοιπά αναγνωρισμένα έσοδα
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από
συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Κέρδη / (ζημιές) από την επανεκτίμηση των
ακινήτων
Αναλογούν φόροι που αναγνωρίζονται στα
λοιπά έσοδα
Σύνολο λοιπών εσόδων (μετά φόρων)

15
25

Συνολικά αποτελέσματα περιόδου

222.976,18

Τα συνολικά αποτελέσματα αναλογούν
σε:
Μετόχους μητρικής

-

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
Εταιρείας
Αποτελέσματα Προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)
Αποτελέσματα Προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

(53.353,02)

239.282,36
(16.306,18)

(1.377.105,38)

222.976,18

(1.429.651,22)

4.901.665,90

940.938,47

5.148.334,71

1.156.729,75

4.221.547,47

258.109,18

4.497.726,14

501.001,16

(52.545,84)

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Υπόλοιπο 31/12/2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα
εις νέο

Ίδια κεφάλαια
μετόχων μητρικής

Δικαιώματα
τρίτων

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

1.513.242,50

4.268.980,15

(3.875.034,80)

1.907.187,85

(209.095,53)

1.698.092,32

0,00

0,00

(1.675.022,06)

(1.675.022,06)

(53.353,02)

(1.728.375,09)

0,00

0,00

255.333,22

255.333,22

1.090,78

256.424,00

Επανεκτίμηση Ακινήτων

0,00

0,00

147.256,90

147.256,90

0,00

147.256,90

Σύνολο από Λοιπά Έσοδα

0,00

0,00

402.590,12

402.590,12

1.090,78

403.680,90

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2013

0,00

0,00

(1.272.431,94)

(1.272.431,94)

(52.262,23)

(1.324.694,18)

Σχηματισμός αποθεματικών

0,00

133.498,70

(133.498,70)

0,00

0,00

0,00

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια

0,00

0,00

(104.673,43)

(104.673,43)

(283,60)

(104.957,03)

Σύνολο

0,00

133.498,70

(238.172,13)

(104.673,43)

(283,60)

(104.957,03)

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης

0,00

133.498,70

(1.510.604,08)

(1.377.105,37)

(52.545,84)

(1.429.651,21)

1.513.242,50

4.402.478,85

(5.385.638,92)

530.082,43

(261.641,36)

268.441,06

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2013
Λοιπά έσοδα 1/1-31/12/2013
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-31/12/2013

Υπόλοιπο την 31/12/2013

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014
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ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 31/12/2013
Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2013

1.513.242,50
1.513.242,50

Αποτελέσματα εις
νέο

Ίδια κεφάλαια
μετόχων μητρικής

4.402.478,85
4.402.478,85

(5.385.638,92)
(5.385.638,92)

530.082,43
530.082,43

(261.641,36)
(261.641,36)

268.441,06
268.441,06

0,00

0,00

229.017,97

229.017,97

(16.626,75)

212.391,21

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών

0,00

0,00

13.870,80

13.870,80

433,20

14.304,00

Σύvολο από Λοιπά Εσοδα

0,00

0,00

13.870,80

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2014

0,00

0,00

242.888,77

13.870,80
242.888,77

433,20
(16.193,55)

14.304,00
226.695,21

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-31/12/2014
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μείωση στα δικ. Τρίτων λόγω εξαγοράς ποσοστού θυγατρικών
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια
Σύνολο

333.312,50
0,00
0,00
333.312,50

(94.026,04)
0,00
0,00
(94.026,04)

250.713,54
(252.805,37)
(3.606,41)
(5.698,24)

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης

333.312,50

(94.026,04)

237.190,53

490.000,00
(252.805,37)
(3.606,41)
233.588,22
476.476,99

0,00
252.805,37
(112,63)
252.692,74
236.499,19

490.000,00
0,00
(3.719,04)
486.280,96
712.976,17

1.846.555,00

4.308.452,81

(5.148.448,41)

1.006.559,40

(25.142,18)

981.417,24

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2014

Αποθεματικά
κεφάλαια

Δικαιώματα
τρίτων

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

Λοιπά έσοδα 1/1-31/12/2014

Υπόλοιπο την 31/12/2014

Οι συνηµµένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε € '

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 31/12/2012

1.453.242,50

4.268.980,15

(3.644.926,98)

2.077.295,66

0,00

0,00

(1.549.914,64)

(1.549.914,64)

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών

0,00

0,00

254.197,00

254.197,00

Επανεκτίμηση Ακινήτων

0,00

0,00

147.256,90

147.256,90

Σύνολο από Λοιπά Έσοδα

0,00

0,00

401.453,90

401.453,90

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2013

0,00

0,00

(1.148.460,74)

(1.148.460,74)

Σχηματισμός Αποθεματικών

0,00

133.498,70

(133.498,70)

0,00

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα Λοιπά έσοδα

0,00

0,00

(104.378,01)

(104.378,01)

Σύνολο

0,00

133.498,70

(237.876,71)

(104.378,01)

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης

0,00

133.498,70

(1.386.337,45)

(1.252.838,75)

1.453.242,50

4.402.478,85

(5.031.264,42)

824.456,92

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2013

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα εις
νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

Λοιπά έσοδα 1/1-31/12/2013

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-31/12/2013

Υπόλοιπο την 31/12/2013

Οι συνηµµένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2013

1.453.242,50

4.402.478,85

(5.031.264,42)

824.456,92

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2013

1.453.242,50

4.402.478,85

(5.031.264,42)

824.456,92

0,00

0,00

335.904,11

335.904,11

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών

0,00

0,00

12.138,00

12.138,00

Σύvολο από Λοιπά Εσοδα

0,00

0,00

12.138,00

12.138,00

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2014

0,00

0,00

348.042,11

348.042,11

333.312,50

(94.026,04)

(239.286,46)

0,00

0,00

0,00

(3.155,88)

(3.155,88)

Σύνολο

333.312,50

(94.026,04)

(242.442,34)

(3.155,88)

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης

333.312,50

(94.026,04)

105.599,77

344.886,23

1.786.555,00

4.308.452,81

(4.925.664,67)

1.169.343,14

Ποσά σε € '

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2014
Λοιπά έσοδα 1/1-31/12/2014

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-31/12/2014
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα Λοιπά έσοδα

Υπόλοιπο την 31/12/2014

Οι συνηµµένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '

1/1/-31/12/2014

Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου (Προ φόρου)
Προσαρμογές στα Κέρδη
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο
προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Σύνολο
Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Καταβολές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Πωλήσεις / (Προσθήκες) συγγενών
επιχειρήσεων
Εισπράξεις τόκων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων
Μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Πληρωμές τόκων
Λήψη μακροπρόθεσμων εγγυήσεων
Πληρωμές μερισμάτων
Καθαρές Ταμειακές ροές από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην
αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο
τέλος της περιόδου

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1/-31/12/2013

1/1/-31/12/2014

1/1/-31/12/2013

746.334,28
4.085.756,52
4.832.090,80

(1.549.763,51)
2.306.843,08
757.079,57

1.017.798,97
4.015.109,93
5.032.908,90

(1.308.339,04)
2.297.946,88
989.607,84

417.232,95
2.381.145,89
3.045.011,03

(376.856,74)
504.558,10
1.994.281,47

464.740,94
1.905.650,01
3.599.897,46

(373.298,78)
744.536,57
1.495.676,03

111.467,00

159.718,00

108.823,00

141.503,00

5.954.856,87

2.281.700,83

6.079.111,41

2.008.416,82

10.786.947,67

3.038.780,39

11.112.020,31

2.998.024,66

105.088,77

275.569,07

82.387,33

231.573,02

10.892.036,44

3.314.349,46

11.194.407,64

3.229.597,68

(947.011,74)
(13.698,00)
54.087,46

(918.672,71)
(15.530,00)
64.399,64

(814.552,81)
(13.698,00)
54.087,46

(807.166,38)
(11.050,00)
64.399,64

(1.329.999,99)

697.131,08

(1.329.999,99)

697.131,08

40.212,79

42.176,39

36.247,99

42.156,38

(2.196.409,48)

(130.495,61)

(2.067.915,35)

(14.529,28)

490.000,00
0,00
(3.165.801,70)
(2.183.779,64)
(28.178,79)
0,00

0,00
(20.886,03)
(1.077.222,73)
(2.230.099,98)
(13.755,45)
(219.423,66)

0,00
0,00
(3.165.801,70)
(2.182.579,82)
(28.178,79)
0,00

0,00
(20.886,03)
(1.077.222,73)
(2.229.553,48)
(17.625,45)
(219.423,66)

(4.887.760,13)

(3.561.387,85)

(5.376.560,31)

(3.564.711,35)

3.807.866,86

(377.534,00)

3.749.931,98

(349.642,95)

1.236.674,52

1.614.208,54

1.221.166,18

1.570.809,15

5.044.541,38

1.236.674,54

4.971.098,16

1.221.166,20
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ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΛΑΡΣΙΝΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Προσαρμογές στα Κέρδη για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών
στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές από την πώληση
ενσώματων παγίων
(Kέρδη) / ζημιές αποτίμησης
ενσώματων παγίων
Κόστος συνταξιοδοτικών παροχών
στο προσωπικό
Πρόβλεψη απομείωσης
συμμετοχών
Απομείωση πελατών
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Σύνολο προσαρμογών στα κέρδη

1/1-31/12/2014

ΛΑΡΣΙΝΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

672.112,95

665.771,63

643.574,11

639.716,95

8.005,47

17.057,67

7.034,46

16.011,64

(52.215,46)

(1.942,91)

(52.215,46)

(1.942,91)

0,00

(147.256,90)

0,00

(147.256,90)

(63.952,00)

(414.710,00)

(59.615,00)

(395.979,00)

1.329.999,99

0,00

1.329.999,99

0,00

48.238,71
(40.212,79)
2.183.779,64
4.085.756,52

0,00
(42.176,39)
2.230.099,98
2.306.843,08

0,00
(36.247,99)
2.182.579,82
4.015.109,93

0,00
(42.156,38)
2.229.553,48
2.297.946,88

Οι συνηµµένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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1

Πληροφορίες για τον όμιλο και την εταιρεία

1.1

Γενικές Πληροφορίες

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΛΑΡΣΙΝΟΣ (εφεξής “ΛΑΡΣΙΝΟΣ” ή ο «Όμιλος») έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί από την
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).
H ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. η μητρική εταιρία ιδρύθηκε κατά τη χρήση 1980. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κορίνθου και
συγκεκριμένα η διεύθυνση Δαμασκηνού 35, Τ.Κ. 201 00.
Η θυγατρική εταιρία Κάρτσωνας- Λαρσινός Α.Ε. ιδρύθηκε κατά τη χρήση 2011 με έδρα αρχικά το Δήμο Καλαμάτας επί
της οδού Αριστομένους 79-81, Τ.Κ. 24100. Με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας της η έδρα της πλέον
βρίσκεται στο Δήμο Κορίνθου.
Η θυγατρική εταιρία Κένταυρος Α.Ε. ιδρύθηκε κατά τη χρήση 2007 με έδρα το Δήμο Κορίνθου.
1.2

Φύση Δραστηριοτήτων

Η μητρική εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. είναι μία ελληνική ανώνυμη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική
επικράτεια με κύριο σκοπό την παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος.
Οι δραστηριότητες της μητρικής Εταιρείας περιλαμβάνουν την παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος, την
ανάληψη εκτέλεσης οικοδομικών έργων και εν γένει τεχνικών και δομικών έργων, την παραγωγή και εμπορία αδρανών
υλικών λατομείων και εν γένει δομήσιμων υλικών καθώς και την ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και εν γένει
τουριστικών επιχειρήσεων.
Η θυγατρική εταιρία ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση λατομείου, την παραγωγή ετοίμου
σκυροδέματος και παντός άλλου συναφούς είδους καθώς και την εμπορία ετοίμου σκυροδέματος.
Η θυγατρική εταιρία ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΕ έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, την εκμετάλλευση
λατομικών επιχειρήσεων, την βιομηχανική επεξεργασία λατομικών προϊόντων και εμπορία αυτών, την επεξεργασία και
μεταποίηση των ακατέργαστων υποπροϊόντων και των πάσης φύσεως απορριμμάτων λατομικών προϊόντων, την
παραγωγή και εμπορία δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο, την κατασκευή δομικών μεταλλικών
προϊόντων καθώς και την εξαγωγή όλων των παραπάνω προϊόντων ως και την εισαγωγή αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και σε τρίτες χώρες. Η υπερβολικά μεγάλη μείωση της ιδιωτικής αγοράς οδήγησε στην απόφαση της εταιρείας
Κένταυρος Α.Ε να μην δραστηριοποιηθεί κατά το 2014.
2

Βάση κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων

2.1

Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την
αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες. Το σύνολο της αξίας των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων
περιουσιακών τους στοιχείων µε αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση να αποπληρώσουν μέρος
των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που
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μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους.
Ωστόσο, η Διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας εξακολουθεί να αποτελεί μια κατάλληλη
παραδοχή για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της. Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται στα
εξής:


Η διοίκηση του Ομίλου αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και προκλήσεις, έχει υιοθετήσει την πολιτική

συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων
του Ομίλου.


Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει την στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται

αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν.


Οι ενδείξεις για το 2015 είναι θετικές και δείχνουν , ειδικά όσον αφορά τα μεγάλα έργα, ότι θα είναι ακόμα

μια ανοδική χρονιά της Εταιρείας και του Ομίλου.


Ο Όμιλος προσαρμοζόμενος στα νέα δεδομένα θέτει για το 2015, ως προτεραιότητες, τη διατήρηση και

αύξηση των θέσεων εργασίας, τη περαιτέρω μείωση του δανεισμού, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την
ενίσχυση των χρηματοροών του.


Η εταιρεία μελετά την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων και τη μετατροπή του

βραχυπρόθεσμου μέρους τους σε μακροπρόθεσμο. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί η αναγκαία ρευστότητα, θα
βελτιωθεί η χρηματοοικονομική διάρθρωση και θα αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων και του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
2.2

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες ετήσιες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας την 29η Μαΐου 2015 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2.3

Καλυπτόμενη περίοδος

Οι παρούσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΡΣΙΝΟΣ
Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μαζί αναφέρονται ως όμιλος και καλύπτουν την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2014
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014.
2.4

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται νομισματικά σε €, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα του
ομίλου, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η μητρική εταιρεία και
οι θυγατρικές της.
Σημειώνεται ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που παρουσιάζονται στα
δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες, ενδέχεται να διαφέρουν από τα αθροίσματα που
παρουσιάζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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2.5
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που εφαρμόστηκαν για πρώτη
φορά την τρέχουσα χρήση
Στην σημείωση 2.5.1 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που
τέθηκαν σε ισχύ στην τρέχουσα περίοδο και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην σημείωση 2.5.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που δεν
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση...
2.5.1
Nέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που είναι υποχρεωτικά για την
τρέχουσα χρήση.
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή
μεταγενέστερα.

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση (Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων)»

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση
τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις
απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού
χρηματοοικονομικών
στοιχείων
του
ενεργητικού
και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης.

(Τροποποίηση)

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις»

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με
τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC
12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική
οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες
διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά
τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει
μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος
ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το
δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που
επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις
(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα
νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με
συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective
rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης /
πρακτορευομένου.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού
συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά
στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε
δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η
μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι
συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την
ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές
οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες
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δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν
που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού
ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με
τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από
κοινού έλεγχος.

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες
οικονομικές οντότητες»

ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
(Τροποποίηση)

ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις
και Κοινοπραξίες»
(Τροποποίηση)

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας
οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων
και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους
και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού
συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured
entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε
κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι
υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ
10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε
συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες
και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27
ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές
οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο
ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και
του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές
οικονομικές καταστάσεις.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο
σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό
αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να
παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.

(Τροποποίηση)

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12
παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10
και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης
στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που
προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία
εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για
γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες
οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 «Εταιρείες
Επενδύσεων»

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και
παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 «Ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες
και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες
οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης»
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κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των
εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των
περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως
επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που
ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις
γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων.

(Τροποποίηση)

ΔΛΠ 36 «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων»
(Τροποποίηση)

ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση
και επιμέτρηση»
(Τροποποίηση)

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης
αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια
ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την
επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει
αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί
την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ
περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη
ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής
αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο
αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να
εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα
νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης
πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν
είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το
δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η
υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την
αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια
όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την
πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα,
ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως
αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 17η Ιουνίου 2014).

2.5.2
Nέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που ισχύουν για μεταγενέστερες
περιόδους.
Τα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο Όμιλος προτίθεται να υιοθετήσει τα
πρότυπα αυτά, κατά περίπτωση, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην
ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει
επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο
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αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που
εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης καθιερώνει μία
προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9
στις οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί
νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2018)
ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί
Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»

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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχει καμία επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

( εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2016)
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με
Πελάτες»

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να
παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα
τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ
εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία
οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και
τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία
οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να
απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο
ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή
τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2017)

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο «Παροχές σε
Εργαζομένους»
(Τροποποίηση)

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των
εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών
και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι
ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για
παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός
σταθερού ποσοστού του μισθού.
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(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιουλίου 2014)
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο
της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η

(Τροποποίηση)

οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016)

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

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα
έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός
περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών
οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016)

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς
φυτείες»
(Τροποποιήσεις)

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των
διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα.
Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως
τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις
συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16,
αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες
παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016)

ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»

Αυτή

η

τροποποίηση

επιτρέπει

στις

οικονομικές

οντότητες

να

χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να
(Τροποποίηση)

λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης
ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016)

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 «Πώληση ή εισφορά
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός
επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή
κοινοπραξίας»

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του

(Τροποποιήσεις)

πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που

ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς
εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι
περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε
όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή
περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια
δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη
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μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016)
ΔΛΠ 1 «Γνωστοποιήσεις»

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις
έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των

(Τροποποιήσεις)

μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2016)

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 «Εταιρείες
επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από
την υποχρέωση ενοποίησης»
(Τροποποιήσεις)

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των
εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση
ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2016)

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών».

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της 'προϋπόθεσης
κατοχύρωσης' και ορίζει διακριτά τον 'όρο απόδοσης' και τον 'όρο
υπηρεσίας'

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων».

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο
τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού
στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως
στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως
κάθε
ενδεχόμενο
τίμημα,
χρηματοοικονομικό
και
μη
χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς».

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της
διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας».

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη
δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα
περιουσιακά στοιχεία».

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί
ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες
αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής.

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών».

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως
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συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού
διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική
εταιρεία της οικονομικής οντότητας

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων».

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας».

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα που υιοθετεί για
πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να ακολουθήσει είτε την
προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρημένου προτύπου
όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του.
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην
λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού
δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις
της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ
13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων ('portfolio exception') έχει εφαρμογή σε όλα τα
συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών
συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το
ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-14 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή
ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς
πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν
αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Γνωστοποιήσεις»

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να
βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας
για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται
βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν
απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται
από το ΔΛΠ 34.

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο
προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την
έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο
παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές
προκύπτουν.

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική
αναφορά»

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που
γνωστοποιείται
οπουδήποτε
αλλού
στην
ενδιάμεση
χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
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2.6

Σημαντικές κρίσεις της Διοίκησης και πηγές αβεβαιότητας

Η κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απαιτεί τη
διενέργεια κρίσεων για γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί και εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα, που ενδέχεται να
επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις.
Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για την
διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, απομείωση
αξίας στοιχείων του ενεργητικού, ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα,
που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα.
2.6.1

Σημαντικές κρίσεις της διοίκησης

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση του Ομίλου (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με εκτιμήσεις οι
οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:
Κατάταξη μισθώσεων
Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλο όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την
κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του
στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις.
Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για μια
συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του
παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Ο λογιστικός χειρισμός κάθε κατηγορίας οδηγεί στην αναγνώριση διαφορετικών στοιχείων στις οικονομικές
καταστάσεις. Κατά την σύναψη κάθε νέας σύμβασης η διοίκηση προβαίνει σε κρίσεις προκειμένου να αποφασίσει εάν
θα την κατατάξει ως λειτουργική ή ως χρηματοδοτική.
Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων
Η ανακτησιμότητα των απαιτήσεων εξετάζεται από τη Διοίκηση σε τακτική βάση και πάντως τουλάχιστο δύο φορές κατ’
έτος. Από τη στιγμή που αναγνωρίζεται ότι συγκεκριμένο ποσό είναι υποκείμενο σε κίνδυνο πάνω και πέρα από τον
κανονικό πιστωτικό κίνδυνο διενεργείται πρόβλεψη ή διαγράφεται ο λογαριασμός, αν τα γεγονότα δείχνουν ότι ο
λογαριασμός δεν μπορεί να εισπραχθεί, ακολουθώντας αντίστοιχα τα προβλεπόμενα από την εμπορική αλλά και
φορολογική νομοθεσία.
2.6.2

Σημαντικές εκτιμήσεις

Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη
διενέργεια εκτιμήσεων. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Ο Όμιλος αξιολογεί τις εκτιμήσεις αυτές σε συνεχή
βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, με μεθόδους που θεωρούνται λογικές.
Ωφέλιμη ζωή και μέθοδος απόσβεσης ενσώματων παγίων
Οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων καθορίζονται με βάση εκτιμήσεις της διοίκησης για τον προσδοκώμενο ρυθμό
ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στα ενσώματα πάγια και υπόκεινται σε
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επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Οι εκτιμήσεις του Ομίλου σε σχέση με τις ωφέλιμες ζωές των
ενσώματων παγίων δεν μεταβλήθηκαν από την προηγούμενη χρήση.
Φόροι εισοδήματος
Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί οι οποίοι καθιστούν τον ακριβή καθορισμό του φόρου αβέβαιο κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών του Ομίλου. Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη για το αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει από μελλοντικούς
φορολογικούς ελέγχους, βασιζόμενος στα αποτελέσματα προηγούμενων φορολογικών ελέγχων.
3

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών

3.1

Ενοποίηση

Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές χρησιμοποιούνται για τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Αν και αυτές οι εκτιμήσεις στηρίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτές τις
εκτιμήσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ.
3.1.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές και
επιχειρηματικές πολιτικές. Ο όμιλος θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο από
το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την οποία ο όμιλος
αποκτά τον έλεγχο ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να υπάρχει ο έλεγχος.
Οι θυγατρικές που αποκτώνται ενοποιούνται αρχικά με εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς. Κατά την αρχική
αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο
ισολογισμό στις εύλογες αξίες τους, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως βάση για την μετέπειτα επιμέτρηση τους σύμφωνα
με τις λογιστικές πολιτικές του ομίλου.
Τα δικαιώματα μειοψηφίας αναγνωρίζονται κατά το ποσό της αναλογίας του ποσοστού τους στα καθαρά περιουσιακά
στοιχεία των θυγατρικών που αποκτούνται και η υπεραξία αναγνωρίζεται μόνο κατά το ποσό που αναλογεί στον όμιλο.
Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων μεταβάλλονται όπου κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να είναι
συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον όμιλο.
Λογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές, έσοδα και έξοδα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη
ή ζημιές μεταξύ εταιρειών του ομίλου απαλείφονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Τα συνολικά αποτελέσματα κάθε χρήσης κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής και στους μετόχους της
μειοψηφίας, ακόμα και αν τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στην μειοψηφία είναι αρνητικά.
Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες αποτιμώνται, σύμφωνα με το ΔΛΠ
27, στο κόστος κτήσης τους μείον κάθε σωρευμένη ζημιά από μείωση της αξίας τους.
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3.1.2 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ασκήσει σημαντική επιρροή και δεν
αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία. Σημαντική επιρροή θεωρείται η εξουσία να συμμετάσχει
στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές της συγγενούς, αλλά όχι ο
έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σημαντική επιρροή συνήθως υπάρχει όταν η εταιρεία κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% με
50% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω κυριότητας μετοχών ή μέσω άλλου είδους συμφωνίας.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους και ενοποιούνται με την
μέθοδο της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της επένδυσης και ελέγχεται για
απομείωση σαν μέρος της επένδυσης.
Μεταβολές που προκύπτουν στην λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς από τα κέρδη ή τις ζημιές των που
πραγματοποίησαν, καταχωρούνται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων.
Μεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια των συγγενών επιχειρήσεων αναγνωρίζονται
στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του ομίλου.
Οποιεσδήποτε μεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται με αποτέλεσμα, όπως
για παράδειγμα η διανομή μερισμάτων ή άλλες συναλλαγές με τους μετόχους της συγγενούς επιχείρησης,
καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της συμμετοχής. Καμιά επίδραση στο καθαρό αποτέλεσμα ή στα ίδια
κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών.
Όταν το μερίδιο ζημιών του ομίλου σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης,
συμπεριλαμβανομένων και οποιοδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, η εταιρεία δεν αναγνωρίζει
περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν έχει επιβαρυνθεί με δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της
συγγενούς.
Οι λογιστικές πολιτικές των συγγενών επιχειρήσεων μεταβάλλονται όπου κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να είναι
συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από την εταιρία.
Όταν μια εταιρεία του ομίλου συναλλάσσεται με μια συγγενή επιχείρηση, τα τυχόν διεταιρικά κέρδη και οι ζημιές
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στη σχετική συγγενή επιχείρηση.
Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες αποτιμώνται, σύμφωνα με το ΔΛΠ
27, στο κόστος κτήσης τους μείον κάθε σωρευμένη ζημιά από μείωση της αξίας τους.
3.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό νόμισμα). Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των
συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά
την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις
ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές
διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης
αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
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3.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (εκτός των Οικοπέδων και των κτιρίων) απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
στις αξίες κτήσεως τους ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την
ημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις σωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να
εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται)
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτίρια

50 έτη

Διαμορφώσεις κτιρίων

50 έτη

Μηχανήματα

20 έτη

Μεταφορικά μέσα

20 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

1-5 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα
έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην
κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
3.4 Επενδυτικά ακίνητα
Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για τη δημιουργία εσόδων από ενοίκια ή κέρδος από την μεταπώλησης τους. Τα
ακίνητα που αξιοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου, δεν θεωρούνται επενδυτικά αλλά
λειτουργικά. Αυτό αποτελεί και το κριτήριο διαχωρισμού των επενδυτικών και των λειτουργικών ακινήτων.
Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία η οποία προσδιορίζεται από διεθνώς αναγνωρισμένους
ανεξάρτητους εκτιμητές. Οι αποτιμήσεις πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διασφαλιστεί ότι η
εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων δεν διαφέρει ουσιωδώς από τη λογιστική τους αξία.
Κάθε κέρδος ή ζημιά που προκύπτει από μεταβολή της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία αναφοράς καταχωρείται στα
λοιπά έσοδα της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της χρήσης.
3.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού. Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος
κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια.
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3.6 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής
πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του
ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία
χρήσης βασίζεται σε αποτίμηση της παρούσας αξίας μελλοντικών ταμειακών ροών, καθώς είναι η παρούσα αξία των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός
στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών (cash-generating units). Ως αποτέλεσμα, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται
αυτόνομα, ενώ κάποια άλλα σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών.
Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική
αξία των στοιχείων αυτών (ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό
τους. Η ζημία απομείωσης χρεώνεται pro rata σε όλα τα στοιχεία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Όλα τα
στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται σε επόμενες περιόδους, καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζημίας
απομείωσης στο παρελθόν μπορεί να μην υφίστανται πλέον.
3.7 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού
Τα

χρηματοοικονομικά

στοιχεία

ενεργητικού

περιλαμβάνουν

ταμειακά

και

χρηματοοικονομικά

μέσα.

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία
επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. Τα
χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης, μπορούν να χωρισθούν στις κάτωθι
κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις
κατεχόμενες ως τη λήξη. Τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται στις ανωτέρω κατηγορίες από τη Διοίκηση του
Ομίλου κατά την αρχική αναγνώριση, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Ο χαρακτηρισμός των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επανεκτιμάται στο τέλος κάθε ημερομηνίας δημοσίευσης κατά την οποία
είναι διαθέσιμη η επιλογή κατηγορίας ή λογιστικού χειρισμού.
Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία
τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί ως αποτιμώμενα
στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους
πλέον τα κόστη της συναλλαγής.
Ο Όμιλος εξετάζει αν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Το
ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συμβόλαιο και λογιστικοποιείται ως παράγωγο, όταν η ανάλυση
καταδεικνύει ότι όλα τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παραγώγου δε σχετίζονται άμεσα με το βασικό
συμβόλαιο.
Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγμή όπου το δικαίωμα λήψης
ταμειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί.
Ο Όμιλος εξετάζει σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων αν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση.
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i) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα
οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Προκύπτουν όταν ο Όμιλος παρέχει χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες
απευθείας σε χρεώστες χωρίς την πρόθεση να εμπορευθεί τις δημιουργηθείσες απαιτήσεις.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου, μείον ζημιές απομείωσης. Κάθε μεταβολή στην αξία όταν διακόπτεται η αναγνώριση, ή
απομειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής της, αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε προεξόφληση ή ανταμοιβή κατά την εξαγορά και
περιλαμβάνει αμοιβές οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου και του κόστους της συναλλαγής.
Οι εμπορικές απαιτήσεις απομειώνονται όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις, ότι ο Όμιλος δε θα είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους είσπραξης. Το ποσό που καταγράφεται στα αποτελέσματα
προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της καταγραμμένης αξίας του στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των
12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του
ενεργητικού.
ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα
παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή
δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).
- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με
αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την
κατηγορία αποτιμώνται στην εύλογη αξία και οι μεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν αρχικά χαρακτηρισθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης μπορεί μεταγενέστερα να μην επαναταξινομούνται.
iii) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την
κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες.
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα
σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων καθαρά φόρων, μέχρι τα στοιχεία αυτά να
πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.
Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που
έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή
παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη
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στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα
αποτελέσματα.
iv) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Οι κατεχόμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της μεθόδου
του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό το οποίο αρχικά αναγνωρίσθηκε μείον κεφαλαιακές
πληρωμές, πλέον ή μείον σωρευτικές αποσβέσεις με τη χρήση πραγματικού επιτοκίου στη διαφορά μεταξύ του αρχικά
αναγνωρισθέντος ποσού και του ποσού ωρίμανσης και μείον κάθε πρόβλεψη απομείωσης. Ο υπολογισμός
περιλαμβάνει όλες τις πληρωθείσες ή ληφθείσες αμοιβές μεταξύ των μερών του συμβολαίου. Επιπρόσθετα, αν υπάρχει
αντικειμενική ένδειξη ότι η επένδυση έχει απομειωθεί, το χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμάται στην παρούσα αξία των
εκτιμώμενων ταμειακών ροών. Κάθε μεταβολή στην αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσεως.
v) Εύλογες αξίες
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι
που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη
αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους.
3.8 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση
της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει
την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των
μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική
ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
3.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και τις
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και τις τραπεζικές
καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
3.10 Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές
χαρακτηρίζονται ως ίδια κεφάλαια.
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Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαμβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση μετοχικού
κεφαλαίου. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού
φόρου εισοδήματος, σε μείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο.
Προνομιούχες μετοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό ως
χρηματοοικονομική υποχρέωση, καθαρή από κόστη συναλλαγών. Οι πληρωμές μερισμάτων επί μετοχών ολοκληρωτικά
αναγνωριζόμενες ως υποχρέωση, καταχωρούνται ως δαπάνη τόκου στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία α) δημιουργούν υποχρέωση στην Εταιρεία και β) δίνουν δικαίωμα
στον κάτοχό τους να τα μετατρέψει σε στοιχεία της καθαρής θέσης, αναγνωρίζονται ξεχωριστά και ταξινομούνται ως
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της καθαρής θέσης.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών,
απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα κέρδος ή ζημία δεν αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης από την αγορά, πώληση, έκδοση ή διαγραφή ιδίων μετοχών. Έξοδα τα οποία
πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε
μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
3.11 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους
φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν
στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.
Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας,
κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου
και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος.
Ήδη για τη διαχειριστική χρήση 2014, ο ισχύον φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 26% (2013: 26%). Όλες οι
αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των
φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι
την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των
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προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του
ισολογισμού χρήση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι
των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του
ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια
κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική
αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της
καθαρής θέσης.
3.12 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 (προπληρωμένα
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 την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν προγράμματα
καθορισμένων παροχών.


Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα
αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20 και τις μεταβολές που προκύπτουν από
οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται σε τακτική βάση από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε αναλογικές
υποθέσεις χρεώνονται ή πιστώνονται μαζί με τυχόν αναβαλλόμενο φόρο που τα αφορά στα λοιπά συνολικά έσοδα.
Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και υπερβαίνουν το περιθώριο του 10% της
σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο εργασιακό χρόνο των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την
περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων.
Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην
περίοδο ωρίμανσης.
3.13 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της
υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης
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κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να
απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη
είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
3.14 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά
στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση
το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το
αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής)
αξίας.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται για
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από
τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. Οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου παρακολουθούνται σε
λογαριασμούς ενσώματων παγίων παραμένουν μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των παγίων που
αφορούν. Στην συνέχεια αποσβένονται σε βάρος των αποτελεσμάτων της περιόδου και σε διάρκεια ίση με την ωφέλιμη
διάρκεια ζωής των παγίων που αφορούν.
3.15 Μισθώσεις
Η Εταιρία ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα
οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη
του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της
παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των
χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική
υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις
υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση
αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής
τους.
Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για μια
συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του
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παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
3.16 Επιχορηγήσεις
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει
τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της
επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και
αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα
αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως
έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.
3.17 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε σχετική σύμβαση
και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, ακυρώνεται ή εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι αναγνωρίζονται ως
δαπάνες υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν δανειακές υποχρεώσεις (τραπεζικά δάνεια καθώς και
υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) και εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.
3.18 Δανειακές υποχρεώσεις
Τα τραπεζικά δάνεια καταχωρούνται ως υποχρεώσεις την ημερομηνία που εισπράττονται τα κεφάλαια.
Περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις υπό τους τίτλους: «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις»,
«Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» και «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση».
Τα έξοδα έκδοσης δανείου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Σε ημερομηνίες μεταγενέστερες του
Ισολογισμού τα δάνεια εμφανίζονται με το ονομαστικό απλήρωτο ποσό. Τα έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται όταν
καταβάλλονται και κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού στο βαθμό που αυτά τα έξοδα είναι δεδουλευμένα και δεν
έχουν καταβληθεί. Τα δάνεια χωρίζονται σε μακροπρόθεσμα, αν λήγουν σε περισσότερο από ένα έτος και σε
βραχυπρόθεσμα αν λήγουν σε ένα έτος ή λιγότερο. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές
μισθώσεις μετρούνται στην αρχική αξία μείον το κεφαλαιουχικό στοιχείο των πληρωμών των μισθωμάτων.
3.19 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις υπό τους τίτλους: «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις»,
«Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις», καθώς και «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις».
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία και αποτιμώνται
μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους μείον τις πληρωμές.
Κέρδη και ζημιές από τη διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
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Όταν υπάρχουσα υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή με διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της
τρέχουσας υποχρέωσης μεταβάλλονται σημαντικά, αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και
αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση. Οποιαδήποτε διαφορά στα σωρευμένα ποσά αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης.
3.20 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία
κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
4

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (τα επιτόκια,
οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του
Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου που
προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του
κόστους και των πωλήσεων. Ο Όμιλος δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να αντισταθμίσει την
έκθεσή της σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα λοιπά άμεσα
εμπλεκόμενα τμήματα της Εταιρείας.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 5.26 κατωτέρω.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου επηρεάζονται από διάφορους οικονομικούς κινδύνους όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, οι κίνδυνοι που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων. Η συνολική διαχείριση των οικονομικών
κινδύνων εστιάζεται στην ικανότητα πρόβλεψης των κινήσεων των οικονομικών αγορών (financial markets) και στοχεύει
στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στην οικονομική επίδοση του Ομίλου. Η διαχείριση των οικονομικών
κινδύνων διεξάγεται από την Διοίκηση του Ομίλου.
Τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα είναι το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα
δάνεια τραπεζών και οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δε διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα καθώς αγοράζει και πουλάει εμπορεύματα σε Ευρώ. Επομένως ο
όμιλος δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

Κίνδυνος επιτοκίων
Το κόστος του δανεισμού του Ομίλου βασίζεται σε κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor επαυξημένο με περιθώριο (spread)
που συμφωνείται με κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα.
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και στα Αποτελέσματα της Εταιρείας και του
Ομίλου από την μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου κατά +/- 0,50 %.
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Ποσά σε € '
Δάνεια με
κυμαινόμενο
επιτόκιο

Μεταβολή
επιτοκίου

ΟΜΙΛΟΣ

Επιτόκιο

Χρήση 2014

Euribor

15.820.717

Χρήση 2013

Euribor

18.986.519

0,50%
-0,50%
0,50%
-0,50%

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων
79.103,58
(79.103,58)
94.932,59
(94.932,59)

Επίδραση στα
ίδια
κεφάλαια
58.536,65
(58.536,65)
70.250,12
(70.250,12)

Ποσά σε € '
Δάνεια με
κυμαινόμενο
επιτόκιο

Μεταβολή
επιτοκίου

ΕΤΑΙΡΙΑ

Επιτόκιο

Χρήση 2014

Euribor

15.820.717

Χρήση 2013

Euribor

18.986.519

0,50%
-0,50%
0,50%
-0,50%

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων
79.103,58
(79.103,58)
94.932,59
(94.932,59)

Επίδραση στα
ίδια
κεφάλαια
78.897,92
(78.897,92)
70.250,12
(70.250,12)

Πιστωτικός κίνδυνος
H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα
οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές
εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/12/2014

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

3.263.009,13

3.234.830,34

3.260.776,13

3.232.597,34

25.526.228,60

27.482.252,30

26.100.626,17

27.874.801,99

5.044.541,35
33.833.779,08

1.236.674,52
31.953.757,16

4.971.098,16
34.332.500,46

1.221.166,18
32.328.565,51

Όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας. Ο πιστωτικός
κίνδυνος για Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία
θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι οι αντισυμβαλλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες. Για τις εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Για αυτόν το λόγο ο Όμιλος ελέγχει
διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του
πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιμες με λογικό κόστος, χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις
σχετικά με τους πελάτες. Η πολιτική του Ομίλου είναι να συνάπτει συμβόλαια με μέρη που ικανοποιούν υψηλά
κριτήρια, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της πιστωτικής αξιοπιστίας των αντισυμβαλλομένων, δεν θεωρεί
ότι απαιτείται πάντα η σύναψη ενέχυρων συμβάσεων.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας
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παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε ημερησία και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιομένη
περίοδο 30 ημερών. Οι ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2014 για τον Όμιλο και την εταιρία αναλύεται
ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις την 31/12/2014
Ποσά σε € '
Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες

6 μήνες έως 1
έτος

1 έτος
έως 5
έτη

Άνω
των 5
ετών

Προσαρμογή
σε εύλογη
αξία

Σύνολο

18.133.574,13

3.626.714,83

0,00

0,00

0,00

21.760.288,96

0,00

15.820.716,96

0,00

0,00

0,00

15.820.716,96

18.133.574,13

19.447.431,79

0,00

0,00

0,00

37.581.005,92

1 έτος
έως 5
έτη

Άνω
των 5
ετών

Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις την 31/12/2013
Ποσά σε € '
Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες

6 μήνες έως 1
έτος

Προσαρμογή
σε εύλογη
αξία

Σύνολο

14.505.947,79

2.901.189,56

0,00

0,00

0,00

17.407.137,35

0,00

18.986.518,66

0,00

0,00

0,00

18.986.518,66

14.505.947,79

21.887.708,22

0,00

0,00

0,00

36.393.656,01

ΕΤΑΙΡΙΑ
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις την 31/12/2014
Ποσά σε € '
Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες

6 μήνες έως 1
έτος

1 έτος
έως 5
έτη

Άνω
των 5
ετών

Προσαρμογή
σε εύλογη
αξία

Σύνολο

17.454.260,84

3.490.852,17

0,00

0,00

0,00

20.945.113,01

0,00
17.454.260,84

15.820.716,96
19.311.569,13

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15.820.716,96
36.765.829,97

Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις την 31/12/2013
Ποσά σε € '
Προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες

6 μήνες έως 1
έτος

1 έτος
έως 5
έτη

Άνω
των 5
ετών

Προσαρμογή
σε εύλογη
αξία

Σύνολο

13.627.969,77

2.725.593,95

0,00

0,00

0,00

16.353.563,72

0,00
13.627.969,77

18.986.518,66
21.712.112,61

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18.986.518,66
35.340.082,38
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Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να
διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
5

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '

Λογισμικό

Σύνολο

Κόστος κτήσης την 1/1/2013
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1/1/2013

208.597,84
(127.649,62)
80.948,22

208.597,84
(127.649,62)
80.948,22

Αγορές
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος Κτήσης την 31/12/2013
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2013

15.530,00
(17.057,66)
224.127,84
(144.707,28)
79.420,56

15.530,00
(17.057,66)
224.127,84
(144.707,28)
79.420,56

Αγορές
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος Κτήσης την 31/12/2014
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2014

13.698,30
(8.005,78)
237.826,14
(152.713,06)
85.113,08

13.698,30
(8.005,78)
237.826,14
(152.713,06)
85.113,08

ΕΤΑΙΡΙΑ

6

Ποσά σε € '

Λογισμικό

Σύνολο

Κόστος κτήσης την 1/1/2013
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1/1/2013

208.222,78
(127.499,60)
80.723,18

208.222,78
(127.499,60)
80.723,18

Αγορές
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος Κτήσης την 31/12/2013
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2013

11.050,00
(16.011,64)
219.272,78
(143.511,24)
75.761,54

11.050,00
(16.011,64)
219.272,78
(143.511,24)
75.761,54

Αγορές
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος Κτήσης την 31/12/2014
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2014

13.698,30
(7.034,46)
232.971,08
(150.546,00)
82.425,08

13.698,30
(7.034,46)
232.971,08
(150.546,00)
82.425,08

Ενσώματα πάγια

Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ

Κόστος κτήσης την 1/1/2013
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1/1/2013

670.301,85
0,00
670.301,85

2.375.734,34
(89.688,60)
2.286.045,74

5.918.956,93
(550.042,48)
5.368.914,45

Μεταφορικά
μέσα
4.271.580,81
(404.136,50)
3.867.444,31

Προσθήκες
Μεταφορές
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Κόστος Κτήσης την 31/12/2013
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2013

0,00
0,00
0,00
0,00
670.301,85
0,00
670.301,85

40.586,24
0,00
(48.326,41)
0,00
2.416.320,58
(138.015,01)
2.278.305,57

210.404,21
0,00
(306.468,06)
0,00
6.129.361,13
(856.510,54)
5.272.850,59

512.532,46
0,00
(239.723,78)
0,00
4.784.113,27
(643.860,28)
4.140.252,99

35.923,29
(1.942,90)
(71.253,39)
1.942,90
1.319.365,08
(1.021.081,93)
298.283,15

119.226,51
(62.456,74)
0,00
0,00
173.900,96
0,00
173.900,96

918.672,71
(64.399,64)
(665.771,64)
1.942,90
15.493.362,88
(2.659.467,76)
12.833.895,09

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Μεταφορές
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Κόστος Κτήσης την 31/12/2014
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2014

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674.301,85
0,00
674.301,85

219.436,30
(143.790,12)
0,00
(52.715,14)
112.976,45
2.491.966,76
(77.753,70)
2.414.213,06

490.946,16
(238.801,65)
0,00
(311.523,79)
162.903,98
6.381.505,64
(1.005.130,35)
5.376.375,30

201.168,77
(45.414,06)
0,00
(249.448,54)
46.520,04
4.939.867,98
(846.788,78)
4.093.079,21

31.460,51
0,00
0,00
(58.425,49)
3.206,36
1.350.825,59
(1.076.301,06)
274.524,53

0,00
(119.227,46)
(54.673,50)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

947.011,74
(547.233,29)
(54.673,50)
(672.112,95)
325.606,83
15.838.467,83
(3.005.973,88)
12.832.493,96

Ποσά σε € '
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Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός
1.285.384,69
(951.771,44)
333.613,25

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
117.131,19
0,00
117.131,19

14.639.089,81
(1.995.639,02)
12.643.450,79
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ΕΤΑΙΡΙΑ

670.301,85
0,00
670.301,85

2.108.696,24
(84.347,84)
2.024.348,40

5.725.247,58
(540.357,01)
5.184.890,57

Μεταφορικά
μέσα
4.184.439,19
(398.246,54)
3.786.192,65

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(42.173,92)
0,00

207.394,21
0,00
(296.632,09)
0,00

489.272,47
0,00
(234.019,26)
0,00

22.490,16
(1.942,90)
(66.891,69)
1.942,90

88.009,54
(62.456,74)
0,00
0,00

807.166,38
(64.399,64)
(639.716,96)
1.942,90

Κόστος Κτήσης την 31/12/2013
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2013

670.301,85
0,00
670.301,85

2.108.696,24
(126.521,76)
1.982.174,48

5.932.641,78
(836.989,10)
5.095.652,68

4.673.711,66
(632.265,80)
4.041.445,86

1.278.804,00
(1.013.702,84)
265.101,16

54.673,50
0,00
54.673,50

14.718.829,04
(2.609.479,50)
12.109.349,51

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Μεταφορές
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Κόστος Κτήσης την 31/12/2014
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2014

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674.301,85
0,00
674.301,85

86.977,85
(143.790,12)
0,00
(43.913,48)
112.976,45
2.051.883,97
(57.458,79)
1.994.425,18

490.946,16
(235.501,65)
0,00
(301.852,82)
162.903,98
6.188.086,29
(975.937,94)
5.212.148,35

201.168,77
(45.414,06)
0,00
(243.744,02)
46.520,04
4.829.466,37
(829.489,78)
3.999.976,59

31.460,51
0,00
0,00
(54.063,79)
3.206,36
1.310.264,51
(1.064.560,27)
245.704,24

0,00
0,00
(54.673,50)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

814.553,29
(424.705,83)
(54.673,50)
(643.574,11)
325.606,83
15.054.003,00
(2.927.446,78)
12.126.556,23

Ποσά σε € '
Κόστος κτήσης την 1/1/2013
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1/1/2013
Προσθήκες
Μεταφορές
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός
1.258.256,74
(948.754,05)
309.502,69

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
29.120,70
0,00
29.120,70

13.976.062,30
(1.971.705,44)
12.004.356,86

Σύνολο
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7

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές αναφέρονται στην εταιρεία ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ – ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ στην οποία η εταιρεία μετέχει με
ποσοστό 80,41% και στην εταιρεία ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε, η οποία αποκτήθηκε εντός της χρήσης του 2014, με ποσοστό
συμμετοχής 100%. Η εταιρεία ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ – ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ και η εταιρεία ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ενοποιείται με την μέθοδο της
ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ. Η αξία των θυγατρικών στα βιβλία της εταιρείας
απεικονίζεται παρακάτω.

Ποσά σε € '

Αρχική αξία
συμμετοχής

Σχέση

31η Δεκεμβρίου 2013
Kάρτσωνας - Λαρσινός .ΑΕ

θυγατρική

62.500,00

(62.499,99)

0,01

(62.499,99)

0,01

492.500,00
900.000,00

(492.499,99)
(899.999,99)

0,01
0,01

1.392.500,00

(1.392.499,98)

0,02

θυγατρική
θυγατρική

Σύνολο
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Τελική αξία
συμμετοχής

62.500,00

Σύνολο
31η Δεκεμβρίου 2014
Kάρτσωνας - Λαρσινός .ΑΕ
Κένταυρος Α.Ε

ΕΤΑΙΡΙΑ
Απομείωση αξίας
συμμετοχής

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

Οι επενδύσεις σε συγγενείς αναλύονται ως εξής.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
31η Δεκεμβρίου 2013
Σκυρόδεμα Αττικής
(Καστάνης -Λαρσινός)
Τhalassa Holdings s.a
Επιχειρηματικό Πάρκο
Αργολίδας Α.Ε
Σύνολο
31η Δεκεμβρίου 2014
Σκυρόδεμα Αττικής
(Καστάνης -Λαρσινός)
Τhalassa Holdings s.a
Επιχειρηματικό Πάρκο
Αργολίδας Α.Ε
Σύνολο

Σχέση

Αρχική αξία
συμμετοχής

Απομείωση αξίας
συμμετοχής

Πώληση
συμμετοχής

Τελική αξία
συμμετοχής

Συνδεδεμένη

115.487,89

(115.487,88)

0,00

0,01

Συνδεδεμένη

3.100.000,00

(2.402.868,92)

(697.131,00)

0,08

Συνδεδεμένη

1.823,18

0,00

0,00

1.823,18

3.217.311,07

(2.518.356,80)

(697.131,00)

1.823,27

Συνδεδεμένη

115.487,89

(115.487,88)

0,00

0,01

Συνδεδεμένη

3.100.000,00

(2.402.868,92)

(697.131,00)

0,08

Συνδεδεμένη

1.823,18

0,00

0,00

1.823,18

3.217.311,07

(2.518.356,80)

(697.131,00)

1.823,27
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ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε € '
31η Δεκεμβρίου 2013
Σκυρόδεμα Αττικής
(Καστάνης -Λαρσινός)
Τhalassa Holdings s.a
Επιχειρηματικό Πάρκο
Αργολίδας Α.Ε
Σύνολο
31η Δεκεμβρίου 2014
Σκυρόδεμα Αττικής
(Καστάνης -Λαρσινός)
Τhalassa Holdings s.a
Επιχειρηματικό Πάρκο
Αργολίδας Α.Ε
Σύνολο
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Αρχική αξία
συμμετοχής

Σχέση

Απομείωση αξίας
συμμετοχής

Πώληση
συμμετοχής

Τελική αξία
συμμετοχής

Συνδεδεμένη

115.487,89

(115.487,88)

0,00

0,01

Συνδεδεμένη

3.100.000,00

(2.402.868,92)

(697.131,00)

0,08

Συνδεδεμένη

1.823,18

0,00

0,00

1.823,18

3.217.311,07

(2.518.356,80)

0,00

1.823,27

Συνδεδεμένη

115.487,89

(115.487,88)

0,00

0,01

Συνδεδεμένη

3.100.000,00

(2.402.868,92)

(697.131,00)

0,08

Συνδεδεμένη

1.823,18

0,00

0,00

1.823,18

3.217.311,07

(2.518.356,80)

0,00

1.823,27

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '

31/12/2014

Δοσμένες Εγγυήσεις
Προκαταβολές για αγορά
παγίων

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

91.859,31

63.680,51

89.626,30

61.447,51

3.971.149,83

3.971.149,83

3.971.149,83

3.971.149,83

Πρόβλεψη απομείωσης

(800.000,00)

(800.000,00)

(800.000,00)

(800.000,00)

Σύνολο

3.263.009,13

3.234.830,34

3.260.776,13

3.232.597,34
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Αποθέματα

Τα αποθέματα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '
Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας
Αναλώσιμα Υλικά
Ανταλλακτικά

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014
31/12/2013
913.762,78
839.827,49
790.383,41 1.505.270,55
695.672,44
483.795,75
110.691,55
99.513,88
99.160,66
98.496,12

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013
913.762,78
839.827,49
790.383,41
1.505.270,55
608.276,94
443.908,24
110.691,55
99.513,88
99.160,66
98.496,12

Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία
Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης

2.609.670,84
0,00

3.026.903,79
0,00

2.522.275,34
0,00

2.987.016,28
0,00

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

2.609.670,84

3.026.903,79

2.522.275,34

2.987.016,28
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Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου, αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε € '
Πελάτες εσωτερικού
Προκαταβολές
Προμηθευτών
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε
καθυστέρηση
Επιταγές σε τράπεζες
Σύνολο απαιτήσεων
Μείον: Πρόβλεψη
υποτίμησης
Σύνολο καθαρών
απαιτήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014
31/12/2013
22.759.744,30
24.967.859,60

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
23.075.660,36

2.071.198,63

1.664.622,30

2.307.235,37

1.767.868,14

3.866.755,11

2.830.457,42

3.840.961,17

2.704.211,30

2.473.255,23

2.520.298,57

2.473.255,23

2.520.298,57

63.000,00
31.233.953,27

30.272,00
32.013.509,89

63.000,00
31.760.112,13

30.272,00
32.406.059,58

(5.707.724,67)

(4.531.257,59)

(5.659.485,96)

(4.531.257,59)

25.526.228,60

27.482.252,30

26.100.626,17

27.874.801,99

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Πελάτες εσωτερικού
Προκαταβολές
Προμηθευτών
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε
καθυστέρηση
Επιταγές σε τράπεζες
Σύνολο καθαρών
απαιτήσεων

31/12/2013
25.383.409,57

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2014
20.100.972,34

31/12/2013
22.225.009,91

31/12/2014
20.465.127,11

31/12/2013
22.640.559,88

1.495.501,15

1.084.263,67

1.731.537,89

1.187.509,51

3.866.755,11

2.830.457,42

3.840.961,17

2.704.211,30

0,00

1.312.249,30

0,00

1.312.249,30

63.000,00

30.272,00

63.000,00

30.272,00

25.526.228,60

27.482.252,30

26.100.626,17

27.874.801,99

Η ενηλικίωση των παραπάνω υπολοίπων αναλύεται ως:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Ημέρες
60-90
90-120
120-180
180-365
>365
Σύνολο απαιτήσεων

31/12/2014
14.811.734,12
1.160.549,62
4.039.688,76
1.426.336,38
9.795.644,39
31.233.953,27

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013
11.037.011,12
2.432.057,19
4.006.151,28
4.850.880,56
9.687.409,74
32.013.509,89

31/12/2014

31/12/2013

14.756.093,57
1.153.968,28
4.036.139,54
1.404.902,63
10.409.008,11
31.760.112,13

10.537.794,77
2.368.025,96
3.772.047,00
4.608.895,45
11.119.296,40
32.406.059,58

Η κίνηση της σχηματισμένης πρόβλεψης για τα παραπάνω υπόλοιπα έχει ως εξής.

Ποσά σε € '

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου

4.531.257,59

4.531.257,59

4.531.257,59

4.531.257,59

Νέα πρόβλεψη
Διαγραφή πρόβλεψης
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

1.879.417,81
(702.950,73)
5.707.724,67

0,00
0,00
4.531.257,59

1.831.179,10
(702.950,73)
5.659.485,96

0,00
0,00
4.531.257,59
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Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014
31/12/2013
159.351,74
366.696,04

Ποσά σε € '
Απαιτήσεις από φόρους
Λοιποί χρεώστες
Λοιπά προπληρωμένα έξοδα
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων

1.008.609,86

533.079,00
91.231,43
783.662,17

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

1.008.609,86

783.662,17
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403.185,38
238.728,44

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013
270.241,43
40.195,69
351.113,99
232.023,44
853.378,86

487.840,13
91.231,43
619.267,25

853.378,86

619.267,25

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '

31/12/2014

Διαθέσιμα στο ταμείο

31/12/2014

31/12/2013

12.165,94

19.481,86

11.382,51

17.031,47

Διαθέσιμα στις τράπεζες

3.535.366,78

216.720,33

3.462.707,02

203.662,38

Προθεσμιακοί λογαριασμοί

1.497.008,63

1.000.472,33

1.497.008,63

1.000.472,33

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων &
ισοδύναμων

5.044.541,35

1.236.674,52

4.971.098,16

1.221.166,18
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ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο
Την 30η Δεκεμβρίου 2014 αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 333.312,50 € με
κεφαλαιοποίηση υπεραξίας της αναπροσαρμογής παγίων του έτους 2012 προερχόμενη από τις διατάξεις του Ν.
2065/1992 ποσού 123.798,58 € και με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών βάση του Ν. 4172/2013 ποσού
209.513,92 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,25 €. Έτσι η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου
αναλύεται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε € '

31/12/2014
Αριθμός μετοχών

Αριθμός μετοχών που έχουν εγκριθεί
Κοινές ονομαστικές
Πλήρως εξοφλημένες μετοχές
Κοινές ονομαστικές

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Ονομαστική
αξία

31/12/2013
Αριθμός
Ονομαστική
μετοχών
αξία

1.333.250

1,34

1.333.250

1,09

1.333.250

1,34

1.333.250

1,09
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Ποσά σε € '
Μετοχικό κεφάλαιο έναρξης περιόδου

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
1.453.242,50

31/12/2013
1.453.242,50

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μετοχικό κεφάλαιο τέλους περιόδου

333.312,50
1.786.555,00

0,00
1.453.242,50

Αποθεματικά κεφάλαια
Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Υπόλοιπο την
1/1/2013
Σχηματισμός
αποθεματικών
Υπόλοιπο την
31/12/2013
Σχηματισμός
αποθεματικών
Υπόλοιπο την
31/12/2014

Ποσά σε € '
Υπόλοιπο την 1/1/2013
Σχηματισμός
αποθεματικών
Υπόλοιπο την
31/12/2013
Σχηματισμός
αποθεματικών
Υπόλοιπο την
31/12/2014
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Τακτικό
αποθεματικό

Έκτακτα
αποθεματικά

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

854.766,37

383.798,94

3.279.401,42

(248.986,58)

4.268.980,15

0,00

0,00

0,00

133.498,70

133.498,70

854.766,37

383.798,94

3.279.401,42

(115.487,88)

4.402.478,85

0,00

0,00

(94.026,00)

0,31

(94.025,69)

854.766,37

383.798,94

3.185.375,42

(115.487,57)

4.308.452,85

Τακτικό
αποθεματικό
854.766,37

Έκτακτα
αποθεματικά
383.798,94

ΕΤΑΙΡΙΑ
Αφορολόγητα
αποθεματικά
3.279.401,42

Λοιπά
αποθεματικά
(248.986,58)

4.268.980,15

0,00

0,00

0,00

133.498,70

133.498,70

854.766,37

383.798,94

3.279.401,42

(115.487,88)

4.402.478,85

0,00

0,00

(94.026,00)

0,31

(94.025,69)

854.766,37

383.798,94

3.185.375,42

(115.487,57)

4.308.452,85

Σύνολο

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα αξία της
νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης που έγινε από ανεξάρτητο
αναλογιστή. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών
που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να
καταχωρηθούν στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης.
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Η εταιρεία δεν έχει ενεργοποιήσει, επίσημα ή ανεπίσημα, κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους εργαζόμενους,
το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόμενων. Το μόνο πρόγραμμα που βρίσκεται εν
ισχύ είναι η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ
ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.
Οι υποχρεώσεις για παροχές προς το προσωπικό αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '
Μεταβολές στην παρούσα αξία της
υποχρεώσεως
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της
χρήσης
Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Κόστος Τερματικών Παροχών

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2013

532.650,00
15.979,00
57.931,00
111.467,00

787.642,00
23.630,00
64.564,00
159.718,00

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους

(123.558,00)

(246.480,00)

Αναλογιστικό (κέρδος) \ ζημιά στην υποχρέωση
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος
της χρήσης

(14.304,00)

(256.424,00)

580.165,00

532.650,00

Ποσά σε € '
Ποσά καταχωρημένα στον Ισολογισμό και
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και σχετικές
αναλύσεις
Ισολογισμός χρήσης
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος
της χρήσης
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον
ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης

Ποσά σε € '
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά το τέλος
χρήσης
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Δαπάνη τόκου
Κόστος Τερματικών Παροχών
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

31/12/2014

Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI
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779.885,00

15.762,00
56.639,00
108.823,00

23.397,00
61.811,00
141.503,00

(119.878,00)

(226.990,00)

(12.138,00)

(254.197,00)

574.617,00

525.409,00

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2013

580.165,00

532.650,00

580.165,00

532.650,00

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014

31/12/2013

525.409,00

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2014

31/12/2013

574.617,00

525.409,00

574.617,00

525.409,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

58.931,00
15.979,00
111.467,00

78.727,00
24.860,00
208.180,00

57.639,00
15.762,00
108.823,00

75.974,00
24.627,00
189.965,00

186.377,00

311.767,00

182.224,00

290.566,00

Ποσά σε € '
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI)
Ποσό που καταχωρείται στο OCI

31/12/2014

31/12/2014

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013

(14.304,00)
(14.304,00)

(256.424,00)
(256.424,00)

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013
(12.138,00)
(12.138,00)

(254.197,00)
(254.197,00)
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Ποσά σε € '

ΟΜΙΛΟΣ

Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογισμού
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον
ισολογισμό κατά την αρχή της χρήσης
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Ποσό που καταχωρείται στο OCI
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον
ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης

31/12/2014

31/12/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013

532.650,00

787.642,00

525.409,00

779.885,00

186.377,00
(14.304,00)

311.767,00
(256.424,00)

182.224,00
(12.138,00)

290.566,00
(254.197,00)

580.165,00

532.650,00

574.617,00

525.409,00

Τα έξοδα των τόκων περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Ανάλυση Εξόδων ανά Κατηγορία» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Όλα τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται με παροχές εργαζομένων περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς για τον όμιλο και
την εταιρεία είναι οι εξής:
31/12/2014

31/12/2013

Μακροχρόνια αύξηση πληθωρισμού

2,00%

2,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

2,00%

2,00%

Τεχνικό επιτόκιο

3,00%

3,00%

Δημογραφικές Παραδοχές:
Θνησιμότητα


Έχει χρησιμοποιηθεί ο ελβετικός πίνακας θνησιμότητας ΜΤ_ΕΑΕ2012ΕΡ για άνδρες και γυναίκες

Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover)


Το ποσοστό αποχωρήσεων (turnover) θεωρήθηκε ίσο με 0%.

Ηλικίες κανονικής αποχώρησης


Έχουν χρησιμοποιηθεί οι όροι αποχώρησης του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης που ανήκει ο κάθε
εργαζόμενος, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Άνδρες-Γυναίκες (Βαρέα-Ανθ.): 62 ετών
Άνδρες-Γυναίκες (Λοιπά): 67 ετών

Δομή Ασφαλισμένης Ομάδας


Κλειστή : Υποθέτουμε μηδενική είσοδο ατόμων.

Περιουσία του Ταμείου


16

Περιουσία του Ταμείου = 0 €

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις για αναβαλλόμενη φορολογία για την εταιρεία και τον όμιλο αναλύονται ως εξής.
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Ποσά σε € '
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Αναγνώριση φορολογικών ζημιών
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Μη Χρησιμοποιούμενες Φορολογικές
Ζημιές
Σύνολο
Συμψηφισμός
Αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση/ (υποχρέωση)

Ποσά σε € '
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014
31/12/2013
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
84.416,34
7.648,47
160.993,90

0,00
1.700.701,41
0,00

92.085,48
228,37
201.742,37

0,00
1.714.938,64
0,00

143.867,69

0,00

314.092,81

0,00

153.998,78

0,00

138.489,00

0,00

24.285,05

0,00

24.285,05

0,00

575.210,23

1.700.701,41

770.923,08

1.714.938,64

(575.210,23)

(575.210,23)

(770.923,08)

(770.923,08)

0,00

1.125.491,18

0,00

944.015,56

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
74.495,62

0,00

83.818,62

0,00

0,00
0,00

1.700.701,41
0,00

0,00
169.127,26

1.714.938,64
0,00

Απαιτήσεις

131.325,62

0,00

314.092,81

0,00

Παροχές σε Εργαζομένους

152.556,30

0,00

136.606,34

0,00

Σύνολο

358.377,54

1.700.701,41

703.645,03

1.714.938,64

(358.377,54)

(358.377,54)

(703.645,03)

(703.645,03)

0,00

1.342.323,87

0,00

1.011.293,61

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Αναγνώριση φορολογικών ζημιών

Συμψηφισμός
Αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση/ (υποχρέωση)
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Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου έχει ως εξής:

Ποσά σε € '
Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Επιταγές Πληρωτέες
(μεταχρονολογημένες)
Σύνολο υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014
31/12/2013
13.421.606,72
9.644.835,87
2.141.345,33
2.846.435,07

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013
12.795.276,85
8.883.080,26
2.192.260,54
2.892.022,93

6.197.336,91

4.915.866,41

5.957.575,62

4.578.460,53

21.760.288,96

17.407.137,35

20.945.113,01

16.353.563,72

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014
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Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '

31/12/2014

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών

548.649,80

(105.665,75)

ΦΠΑ πιστωτικοί φόροι

214.818,82

93.274,69

214.818,82

93.274,69

Παρακρατούμενοι φόροι
Λοιποί φόροι

507.450,14
253.030,93

166.962,38
292.671,10
447.242,42

504.140,96
253.030,93
1.520.853,24

161.945,48
292.671,10
442.438,25

Σύνολο
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1.523.949,69

548.862,53

(105.453,02)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ποσά σε € '
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο δανείων

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2014
15.820.716,96
15.820.716,96

31/12/2013
18.986.518,66
18.986.518,66

31/12/2014
15.820.716,96
15.820.716,96

31/12/2013
18.986.518,66
18.986.518,66

15.820.716,96

18.986.518,66

15.820.716,96

18.986.518,66

ΟΜΙΛΟΣ
Δανεισμός την 31/12/2014
Ποσά σε € '
1 έτος και λιγότερο

Ομολογιακά
δάνεια
0,00
0,00

Μακροπρόθεσμα
δάνεια
0,00
0,00

Λοιπά
15.820.716,96
15.820.716,96

Σύνολο
15.820.716,96
15.820.716,96

ΟΜΙΛΟΣ
Δανεισμός την 31/12/2013
Ποσά σε € '
1 έτος και λιγότερο

Ομολογιακά
δάνεια
0,00
0,00

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Μακροπρόθεσμα
δάνεια
0,00
0,00

Λοιπά
18.986.518,66
18.986.518,66

Σύνολο
18.986.518,66
18.986.518,66
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ΕΤΑΙΡΙΑ
Δανεισμός την 31/12/2014
Ποσά σε € '
1 έτος και λιγότερο

Ομολογιακά
δάνεια
0,00

Μακροπρόθεσμα
δάνεια
0,00

15.820.716,96

15.820.716,96

0,00

0,00

15.820.716,96

15.820.716,96

Λοιπά

Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
Δανεισμός την 31/12/2013
Ποσά σε € '
1 έτος και λιγότερο

Ομολογιακά
δάνεια
0,00
0,00

Μακροπρόθεσμα
δάνεια
0,00
0,00

Λοιπά

Σύνολο

18.986.518,66
18.986.518,66

18.986.518,66
18.986.518,66

Την 31η Δεκεμβρίου υπήρχαν εγγυήσεις για τον παραπάνω Τραπεζικό Δανεισμό ύψους € 15,8 εκ περίπου καθώς επίσης
η Εταιρεία και η Διοίκηση έχει δώσει ως εξασφάλιση ακίνητα συνολικού ποσού € 4,8 εκ. Τέλος υπάρχει προθεσμιακή
κατάθεση ποσού € 1,5 εκ περίπου ως collateral του τραπεζικού δανεισμού καθώς και οι γεγενημένες απαιτήσεις –
συμβάσεις.
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Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014
31/12/2013
403.669,54
301.626,85
421.245,74
795.949,29
3.600,00
49.861,75
0,00
190.975,50
217.590,40
164.041,75
60.000,00
60.000,00
7.519.797,35
6.952.210,85

Ποσά σε € '
Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα Πληρωτέα
Επιχορηγήσεις Παγίων
Δεδουλευμένα έξοδα
Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
Υποχρεώσεις σε factoring
Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
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ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013
382.437,25
282.211,80
412.423,64
776.097,65
3.600,00
49.861,75
0,00
190.975,50
214.175,78
148.354,70
0,00
0,00
6.952.210,85
7.519.797,35

161.666,81

1.011.204,41

221.666,82

1.010.804,41

8.219.983,34

10.093.456,91

8.186.514,34

9.978.103,16

Πωλήσεις

Η ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

1/131/12/2014
6.147.366,16
42.896.717,54
2.353.341,00
51.397.424,70

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

1/131/12/2013
3.799.703,33
25.119.682,47
2.366.938,00
31.286.323,80

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/131/12/2014
6.598.766,32
41.469.674,30
2.353.341,00
50.421.781,62

1/131/12/2013
3.935.559,67
23.273.119,85
2.366.938,00
29.575.617,52

59
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Κόστος Πωληθέντων, έξοδα Διάθεσης και Διοίκησης

Το κόστος πωληθέντων, οι δαπάνες Διάθεσης και Διοίκησης σε επίπεδο ομίλου και εταιρίας αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
1/1- 31/12/2014
Ποσά σε € '

Κόστος
πωλήσεων

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως
έξοδο

28.176.266,88

945.153,29

0,00

29.121.420,17

(57.436,49)

0,00

0,00

(57.436,49)

495.798,08
5.870,78
3.721.729,72
391.221,62
520.177,70
601.799,90
87.734,93
622.199,43
120.520,57
1.742.660,85
36.428.543,97

74.249,70
891,40
2.659.552,51
23.086,21
216.789,27
248.585,41
35.781,01
255.136,55
16.896,31
1.777.973,06
6.254.094,71

102.065,18
1.243,29
967.222,88
762.695,54
130.301,75
150.743,66
21.869,14
185.034,29
68.503,90
612.336,86
3.002.016,48

672.112,96
8.005,47
7.348.505,11
1.177.003,37
867.268,72
1.001.128,97
145.385,08
1.062.370,27
205.920,78
4.132.970,77
45.684.655,16

Ιδιοπαραγωγή Αποθεμάτων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άυλων παγίων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων
Ασφάλιστρα
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

Έξοδα
διάθεσης

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1- 31/12/2013
Ποσά σε € '

Κόστος
πωλήσεων

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως
έξοδο
Ιδιοπαραγωγή Αποθεμάτων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άυλων παγίων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων
Ασφάλιστρα
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Έξοδα
διάθεσης

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

17.425.349,24

0,00

0,00

17.425.349,24

(51.528,60)
456.149,82
11.686,97
2.651.051,49
96.045,18
174.153,91
389.970,69
61.623,30
499.166,18
69.867,41
790.487,13
22.574.022,72

0,00
80.636,40
2.065,98
2.825.699,42
10.095,05
98.088,53
214.112,80
32.530,24
270.980,93
206.999,67
1.364.719,14
5.105.928,15

0,00
128.985,40
3.304,72
801.784,08
851.184,63
77.859,13
173.933,91
27.550,76
222.829,65
48.680,02
551.215,29
2.887.327,58

(51.528,60)
665.771,62
17.057,67
6.278.534,99
957.324,86
350.101,57
778.017,40
121.704,30
992.976,76
325.547,10
2.706.421,56
30.567.278,45
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ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1- 31/12/2014
Ποσά σε € '

Κόστος
πωλήσεων

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως
έξοδο

27.474.835,95

Ιδιοπαραγωγή Αποθεμάτων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άυλων παγίων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων
Ασφάλιστρα
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

945.153,29

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

0,00

28.419.989,24

(54.392,10)

0,00

0,00

(54.392,10)

476.244,84
5.205,50
3.646.246,06
387.501,62
514.432,00
591.028,12
86.583,72
744.052,09
119.658,50
1.746.476,67
35.737.872,96

70.793,15
773,79
2.502.325,72
22.794,21
202.399,47
232.535,65
34.065,72
292.741,82
16.224,88
1.746.476,67
6.066.284,36

96.536,12
1.055,17
937.691,29
729.414,82
126.499,67
145.334,78
21.291,08
182.963,63
66.927,64
665.324,44
2.973.038,64

643.574,11
7.034,46
7.086.263,07
1.139.710,65
843.331,14
968.898,55
141.940,52
1.219.757,54
202.811,02
4.158.277,78
44.777.195,96

Ποσά σε € '
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Ιδιοπαραγωγή Αποθεμάτων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άυλων παγίων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων
Ασφάλιστρα
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο
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Έξοδα διάθεσης

Κόστος
πωλήσεων
16.323.789,30
(43.068,90)
438.298,60
10.970,29
2.570.324,78
93.015,18
262.579,79
376.429,07
60.640,09
484.591,04
68.760,10
790.181,21
21.436.510,54

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1- 31/12/2013
Έξοδα
Έξοδα
διάθεσης
διοίκησης
0,00
0,00
0,00
0,00
77.480,73
123.937,61
1.939,29
3.102,07
2.512.581,51
755.270,45
5.195,05
843.106,94
133.889,89
117.632,95
191.941,84
168.636,22
30.920,49
27.166,12
247.093,81
217.091,63
198.982,45
47.707,09
1.202.056,70
463.965,60
4.602.081,75 2.767.616,68

Σύνολο
16.323.789,30
(43.068,90)
639.716,94
16.011,65
5.838.176,74
941.317,17
514.102,63
737.007,13
118.726,70
948.776,48
315.449,64
2.456.203,51
28.806.208,97

Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής:

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014
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Ποσά σε € '
Έσοδα μισθωμάτων και παρεπόμενων
υπηρεσιών
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων
Λοιπές επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/11/131/12/2014
31/12/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/131/12/2014

1/1- 31/12/2013

(250.421,00)

(92.735,03)

36.746,34

89.690,94

52.215,46
148.676,63
708.662,54
659.133,63

8.617,29
175.539,88
188.351,63
279.773,12

52.215,46
148.676,63
708.662,54
946.300,97

8.617,29
175.539,88
188.352,28
462.199,74

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα
Ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων
Απομείωση πελατών
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
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1/131/12/2014
270.937,88
0,00
0,00
1.879.417,81
5.808,12
0,00
2.156.163,81

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/131/12/2013
166.051,76
395.827,92
6.674,38
0,00
159.254,95
12.900,28
740.709,29

1/131/12/2014
261.981,36
0,00
0,00
1.831.179,10
0,00
0,00
2.093.160,46

1/131/12/2013
155.949,60
395.827,92
6.674,38
0,00
159.254,95
12.900,28
730.607,13

Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '

1/131/12/2014

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/131/12/2013

1/131/12/2014

1/131/12/2013

Τόκοι καταθέσεων

40.212,79

42.176,39

36.247,99

42.156,38

Σύνολο

40.212,79

42.176,39

36.247,99

42.156,38

Ποσά σε € '

ΟΜΙΛΟΣ
1/11/131/12/2014
31/12/2013

Έξοδα τόκων τραπεζικών δανείων
Έξοδο τόκου από προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/131/12/2014
31/12/2013

1.875.075,16

1.992.122,13

1.873.905,34

1.991.605,63

15.979,00

23.630,00

15.762,00

23.397,00

308.675,83
2.199.729,99

237.977,85
2.253.729,98

308.645,83
2.198.313,17

237.947,85
2.252.950,48
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Τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αναλύονται ως εξής αφορούν:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Απομείωση συμμετοχών σε
συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Σύνολο
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1/131/12/2014

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/131/12/2013

1/131/12/2014

1/131/12/2013

(1.329.999,99)

0,00

(1.329.999,99)

0,00

(1.329.999,99)

0,00

(1.329.999,99)

0,00

Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής:

Ποσά σε € '

ΟΜΙΛΟΣ
1/11/131/12/2014
31/12/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/131/12/2014
31/12/2013

Τρέχον Φόρος
Φόρος περιόδου

(341.882,48)

(10.031,23)

(341.882,48)

(10.031,23)

Σύνολο τρέχων φόρου

(341.882,48)

(10.031,23)

(341.882,48)

(10.031,23)

(309.854,48)

(95.883,90)

(331.030,26)

(103.595,74)

Αναβαλλόμενος Φόρος
αναβαλλόμενος φόρος από προσωρινές
διαφορές
αναβαλλόμενος φόρος από αναγνώριση
φορολογικής ζημιάς
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου

128.378,79

226.027,43

0,00

169.127,26

(181.475,69)

Σύνολο φόρων

(523.358,18)

130.143,53
120.112,30

(331.030,26)
(672.912,74)

65.531,52
55.500,29

Εφαρμοστέος φορολογικός
συντελεστής
Κέρδη \ (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος βάσει
εφαρμοστέου φορολογικού
συντελεστή (1)
Ποσά φόρου που αναλογούν σε
δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για
έκπτωση
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά
έσοδα
προσωρινές διαφορές

26%

26%

26%

26%

746.334,28

(1.759.677,57)

1.017.798,97

(1.517.095,06)

(194.047,00)

457.516,00

(264.628,00)

394.445,00

(410.723,11)

(909.448,56)

(411.440,62)

(906.677,82)

3.155,88

0,00

3.155,88

0,00

78.256,05

Σύνολο (2)

(329.311,18)

572.044,85
(337.403,71)

0,00
(408.284,74)

567.733,11
(338.944,71)

Σύνολο (1+2)

(523.358,18)

120.112,29

(672.912,74)

55.500,29

Ο παραπάνω φόρος αναλύεται ως:
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Ποσά σε € '
Φόροι εισοδήματος
Αναλογούν φόροι που
αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα
Σύνολο φόρων

26

ΟΜΙΛΟΣ
1/11/131/12/2014
31/12/2013
(519.639,06)
225.069,32

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/131/12/2014
31/12/2013
(669.756,86)
159.878,30

(3.719,04)

(104.957,03)

(3.155,88)

(104.378,01)

(523.358,18)

120.112,29

(672.912,74)

55.500,29

Διαχείριση Κεφαλαίου

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του, εξασφαλίζοντας
παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους, μέσα από την βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ ξένων και
ιδίων κεφαλαίων. Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας το δείκτη συνολικών καθαρών υποχρεώσεων
(υποχρεώσεις – ταμειακά διαθέσιμα) προς ίδια κεφάλαια. Στον καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια
μείον διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Σύνολο Καθαρών υποχρεώσεων

31/12/2014

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

44.345.531

47.174.346

43.778.518

46.076.160

981.417

268.441

1.169.343

824.457

45,19

175,73

37,44

55,89

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
μετόχους της μητρικής
Σύνολο Καθαρών υποχρεώσεων / Ίδια
Κεφάλαια

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα την κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου και λαμβάνει υπ’ όψιν
το κόστος του κεφαλαίου και τους συνδεδεμένους με αυτό κινδύνους για να καθορίσει την μετέπειτα στρατηγική που θα
ακολουθήσει.
27

Λοιπές αποκαλύψεις

27.1

Εκκρεμοδικίες

Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
27.2

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της μητρικής Εταιρίας αναφέρονται στις χρήσεις 2009 και 2010, καθώς έως την
31/12/2008 έχουν ελεγχθεί όλες οι χρήσεις. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η μητρική εταιρία έλαβε φορολογικό
πιστοποιητικό από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ενώ για τη χρήση 2014 η μητρική Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 A παραγρ. 1 Ν. 4174/2013.
Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις.
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27.3

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία και ο όμιλος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 είχε χορηγήσει τις παρακάτω εγγυήσεις:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Εγγυητικές επιστολές
Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1- 31/12/2014

1/1- 31/12/2013

1/1- 31/12/2014

8.101.814,60
1.600.000,00
9.701.814,60

6.264.400,21
1.600.000,00
7.864.400,21

8.101.814,60
1.600.000,00
9.701.814,60

1/1- 31/12/2013
6.264.400,21
1.600.000,00
7.864.400,21

Επίσης την 31η Δεκεμβρίου υπήρχαν εγγυήσεις για Τραπεζικό Δανεισμό ύψους € 15,8 εκ περίπου καθώς επίσης η
Εταιρεία και η Διοίκηση έχει δώσει ως εξασφάλιση ακίνητα συνολικού ποσού € 4,8 εκ, προθεσμιακή κατάθεση ποσού €
1,5 εκ περίπου, και γεγενημένες απαιτήσεις – συμβάσεις.
27.4

Δεσμεύσεις

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρεία είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν κυρίως την
ενοικίαση κτιρίων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το 2025. Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα
ενοικίασης κτιρίων οχημάτων βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2014 και
2013 έχουν ως εξής:
Δεσμεύσεις από λειτουργικές
μισθώσεις για μεταφορικά μέσα:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Άνω από 5 έτη

31/12/14

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/13

260.296
605.301
0
865.597

163.274
386.264
0
549.538

31/12/14

31/12/13

254.296
588.301
0
842.597

159.374
363.264
0
522.638

Δεσμεύσεις από λειτουργικές
μισθώσεις για κτίρια:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Άνω από 5 έτη

31/12/14
611.984
1.317.829
900.760
2.830.573
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ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/13
206.214
1.953.232
1.526.912
3.686.358

31/12/14
587.084
1.240.029
867.160
2.694.273

31/12/13
375.069
1.672.411
1.267.864
3.315.344
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27.5

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Υπόλοιπα από Εμπορικές συναλλαγές
Ποσά σε € '

ΟΜΙΛΟΣ

Απαιτήσεις
Μητρική επιχείρηση
Θυγατρικές επιχειρήσεις

31/12/2014
326.429,38
737.733,27

Συγγενείς επιχειρήσεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μητρική επιχείρηση
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013
425.671,42
739.561,17

31/12/2014
0,00
737.733,27

208.960,95

237.433,87

0,00

0,00

1.273.123,60

1.402.666,46

737.733,27

739.561,17

31/12/2014
737.733,27
326.429,38
208.960,95

31/12/2013
842.913,81
194.470,72
237.433,87

31/12/2014
0,00
326.429,38
0,00

31/12/2013
0,00
194.470,72
0,00

1.273.123,60

1.274.818,40

326.429,38

194.470,72

Ποσά σε € '

ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις

31/12/2013
0,00
739.561,17

1/1- 31/12/2014

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1- 31/12/2013

1/1- 31/12/2014

1/1- 31/12/2013

Μητρική Εταιρία

155.725,53

358.929,01

0,00

0,00

Θυγατρικές επιχειρήσεις

596.866,82

421.087,76

596.866,82

421.087,76

Συγγενείς επιχειρήσεις
Σύνολο

Αγορές

0,00

126.989,88

0,00

0,00

752.592,35

907.006,65

596.866,82

421.087,76

1/1- 31/12/2013

1/1- 31/12/2014

1/1- 31/12/2013

596.866,82
155.725,53

421.087,76
358.929,01

0,00
155.725,53

0,00
358.929,01

0,00

126.989,88

0,00

0,00

752.592,35

907.006,65

155.725,53

358.929,01

1/1- 31/12/2014

Μητρική Εταιρία
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις
Σύνολο

28

Παροχές στο προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού του Ομίλου κατά την παρουσιαζόμενη ημερομηνία αναλύεται ως εξής:
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

31/12/2014
216
31
247

31/12/2013
187
0
187

31/12/2014
208
29
237

31/12/2013
173
0
173

Οι παροχές που αναγνωρίστηκαν προς το προσωπικό αναλύονται ως ακολούθως:
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Ποσά σε € '
Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις)
Αποζημιώσεις απόλυσης
Χρηματοοικονομικό κόστος υποχρέωσης
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

29

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014
31/12/2013
5.540.238,22
4.525.750,27
1.518.588,06
1.304.372,39
(65.627,00)
(181.916,00)
138.304,43
445.498,76
15.979,00
23.630,00
217.001,40
184.829,57
7.364.484,11
6.302.165,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013
5.332.775,32
4.179.575,47
1.469.113,20
1.217.197,36
(63.239,00)
(165.179,00)
134.624,33
426.008,94
15.762,00
23.397,00
212.989,22
180.573,97
7.102.025,07
5.861.573,77

Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και διευθυντικών στελεχών

Οι παροχές που αναγνωρίστηκαν προς τα μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών
Δ.Σ.
Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών
στελεχών
Αμοιβές μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν. Συνελεύσεις
Σύνολο

30

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/131/12/2014

1/131/12/2013

1/131/12/2014

1/131/12/2013

130.977,68

363.401,95

106.535,16

314.464,97

207.657,54
558.160,00
896.795,22

207.522,03
528.100,00
1.099.023,98

207.657,54
532.750,00

207.522,03
528.100,00

846.942,70

1.050.087,00

Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014

Ποσά σε € '

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπό μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου
από την Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

Χρημ/μικές
υποχρεώσεις στο
αποσβεσμένο
κόστος

Δάνεια και
απαιτήσεις

Μη χρημ/κά
στοιχεία

Σύνολα

0
0
0
3.171.150
0
25.526.229
769.881
5.044.541
34.511.801

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.832.494
85.113
1.823
91.859
2.609.671
0
238.728
0
15.859.689

12.832.494
85.113
1.823
3.263.009
2.609.671
25.526.229
1.008.610
5.044.541
50.371.490

0

0

1.125.491

1.125.491

0

0

580.165

580.165

0
0
0
0
0
0

0
21.760.289
0
15.820.717
8.219.983
45.800.989

359.478
0
1.523.950
0
0
3.589.083

359.478
21.760.289
1.523.950
15.820.717
8.219.983
49.390.073

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
Ποσά σε € '

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπό μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου
από την Υπηρεσία
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
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Δάνεια και
απαιτήσεις

Χρημ/μικές
υποχρεώσεις

Μη χρημ/κά
στοιχεία

Σύνολα

0
0
0
3.171.150
0
27.482.252
551.639
1.236.675
32.441.715

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.833.895
79.421
1.823
63.681
3.026.904
0
232.023
0
16.237.747

12.833.895
79.421
1.823
3.234.830
3.026.904
27.482.252
783.662
1.236.675
48.679.462

0

0

944.016

944.016

0

0

532.650

532.650

0
0
0
0
0

17.407.137
0
18.986.519
10.093.457
46.487.113

0
447.242
0
0
1.923.908

17.407.137
447.242
18.986.519
10.093.457
48.411.021
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Ποσά σε € '

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπό μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού

Δάνεια και
απαιτήσεις

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπό μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω
Εξόδου από την Υπηρεσία
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
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0
0
0
3.171.150
0
26.100.626
621.355
4.971.098
34.684.230

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.126.556
82.425
1.823
89.626
2.522.275
0
232.023
0
15.054.730

12.126.556
82.425
1.823
3.260.776
2.522.275
26.100.626
853.379
4.971.098
49.918.959

0

0

1.342.324

1.342.324

0

0

574.617

574.617

0
0
0
0
0
0

0
20.945.113
0
15.820.717
8.186.514
44.952.344

359.478
0
1.520.853
0
0
3.797.272

359.478
20.945.113
1.520.853
15.820.717
8.186.514
48.749.616

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου
από την Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

Ποσά σε € '

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2014
Χρημ/μικές
υποχρεώσεις στο Μη χρημ/κά
αποσβεσμένο
στοιχεία
κόστος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
Χρημ/μικές
Μη χρημ/κά
υποχρεώσεις
στοιχεία

Δάνεια και
απαιτήσεις

Σύνολα

0
0
0
3.171.150
0
27.874.802
528.036
1.221.166
32.795.154

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.109.350
75.762
1.823
61.448
2.987.016
0
91.231
0
15.326.629

12.109.350
75.762
1.823
3.232.597
2.987.016
27.874.802
619.267
1.221.166
48.121.783

0

0

1.011.294

1.011.294

0

0

525.409

525.409

0
0
0
0
0

16.353.564
0
18.986.519
9.978.103
45.318.186

0
442.438
0
0
1.979.141

16.353.564
442.438
18.986.519
9.978.103
47.297.326
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Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα
οποία να αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία και στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας από τις σελίδες 14 έως 69 εγκρίθηκαν κατά τη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 29/05/2015.

Κατ΄ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογράφονται από τους κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΡΣΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΜ 330578

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 725410

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΑΪΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 541056

ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 415616
ΑΡ.ΑΔ: 0001210-Ά ΤΑΞΗΣ

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014
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Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014

ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ THN 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ THN 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Δημοσιευμένα βάσει του άρθρου 135 του Ν.2190,για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ
Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας

Δαμασκηνού 35, 201 00, Κόρινθος , Ελλάδα

Ελεγκτική Εταιρία

Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι

Γενικό Εμπορικό Μητρώ ο (Γ.Ε.ΜΗ.)

115215837000

Ορκω τός ελεγκτής λογιστής

Ηλίας Ζαφειρόπουλος

Ημ/νία έγκρισης οικονομικώ ν καταστάσεω ν

29/5/2015

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτώ ν

Γνώμη με Επιφύλαξη, με Έμφαση Θέματος

Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρίας

http://www.larsinos.gr

Δομή του Ομίλου: Οι εταιρίες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής και την έδρα τους, που περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Λαρσινός Ιωάννης

Mέλoς:

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

Επω νυμία

Mέλoς:

Φώρτης Φώτιος

ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε

Κόρινθος, Ελλάδα

Ολική

Mέλoς:

Σταμάτης Σαζακλής

ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε

Κόρινθος, Ελλάδα

Ολική

80,41%

Mέλoς:

Ηλίας Λαρσινός

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΕ

Κόρινθος, Ελλάδα

Ολική

100,00%

Mέλoς:

Ιωάννης Ανδρέου

Έδρα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

31/12/2014

Μητρική

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € '

Μέθοδος ΕνοποίησηςΠοσοστό %

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2013

31/12/2014

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € '

31/12/2013

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λειτουργικές δραστηριότητες

Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

12.832.494

12.833.895

12.126.556

12.109.350

2.609.671

3.026.904

2.522.275

2.987.016

25.526.229

27.482.252

26.100.626

27.874.802

9.403.097

5.336.411

9.169.501

5.150.616

50.371.490

48.679.462

49.918.959

48.121.783

Κέρδη προ φόρων

746.334

(1.549.764)

1.017.799

Αποσβέσεις

680.118

682.829

650.609

655.729

Κόστος συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό

(63.952)

(414.710)

(59.615)

(395.979)

Πιστωτικοί τόκοι

(40.213)

(42.176)

(36.248)

(42.156)

0

(147.257)

(Kέρδη) / ζημιές αποτίμησης ενσώματων παγίων

(147.257)

0

0

0

0

48.239

0

0

0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

2.183.780

2.230.100

2.182.580

2.229.553

Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχών

1.330.000

0

1.330.000

(Κέρδη) / ζημιές από την αποτίμηση χρεογράφων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.065.134

1.476.666

2.276.418

1.536.703

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

15.820.717

18.986.519

15.820.717

18.986.519

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.504.222

27.947.837

30.652.481

26.774.105

Σύνολο προσαρμογώ ν

Σύνολο υποχρεώ σεω ν (α)

49.390.073

48.411.021

48.749.616

47.297.326

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.846.555

1.513.243

1.786.555

1.453.243

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας

(839.996)

(983.160)

(617.212)

(628.786)

1.006.559

530.082

1.169.343

824.457

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχω ν Εταιρίας (β)
Δικαιώ ματα Μειοψηφίας (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(δ)

(25.142)

(261.641)

0

0

981.417

268.441

1.169.343

824.457

50.371.490

48.679.462

49.918.959

48.121.783

0

(52.215)

(1.943)

(52.215)

(1.943)

4.085.757

2.306.843

4.015.110

2.297.947

4.832.091

757.080

5.032.909

989.608

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(376.857)

464.741

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

2.381.146

504.558

1.905.650

744.537

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

3.045.011

417.233

1.994.281

3.599.897

1.495.676

(373.299)

111.467

159.718

108.823

141.503

105.089

275.569

82.387

(Μείον):

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2014

0

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμώ ν

Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογ/σμων ενεργητικού

Ποσά σε € '

(1.308.339)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/12/2013

Καταβεβλημένοι φόροι

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Τόκοι πληρωθέντες

231.573

0

0

0,00

0

10.892.036

3.314.349

11.194.408

3.229.598

Σύνολο εισροώ ν / (εκροώ ν) από λειτουργικές
Κύκλος εργασιώ ν

51.397.425

31.286.324

50.421.782

29.575.618

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

14.968.881

8.712.301

14.683.909

8.139.107

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρω ν, χρηματοδοτικώ ν,
επενδυτικώ ν αποτελεσμάτω ν και αποσβέσεω ν (EBITDA)

4.901.666

940.938

5.148.335

1.156.730

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρω ν, χρηματοδοτικώ ν
και επενδυτικώ ν αποτελεσμάτω ν (EBIT)

4.221.547

258.109

4.497.726

501.001

732.030

(1.709.793)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρω ν
Μείον φόροι

(1.953.444)

1.005.661

(519.639)

225.069

(669.757)

159.878

212.391

(1.728.375)

335.904

(1.549.915)

δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άυλων παγίων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Πωλήσεις / (Προσθήκες) συγγενών επιχειρήσεων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εξαγορά ποσοστού θυγαρτικών

(918.673)
(15.530)

(814.553)
(13.698)

(807.166)
(11.050)

64.400
697.131
42.176
0

54.087
(1.330.000)
36.248
0

64.400
697.131
42.156
0

(2.196.409)

(130.496)

(2.067.915)

(14.529)

Σύνολο εισροώ ν / (εκροώ ν) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)

(947.012)
(13.698)
54.087
(1.330.000)
40.213
0

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπά αναγνω ρισμένα έσοδα

Εξοφλήσεις δανείων

Κέρδος από την επανεκτίμηση ακινήτων

0

0

147.257

0

147.257

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

14.304

256.424

12.138

254.197

Μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού

Φόρος εισοδήματος στα λοιπά αποτελέσματα

(3.719)

(104.957)

(3.156)

(104.378)

Σύνολο λοιπώ ν εσόδω ν (μετά φόρω ν)

10.585

298.724

8.982

297.076

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών

Λήψη μακροπρόθεσμων εγγυήσεων
Τόκοι πληρωθέντες

(20.886)

0

(20.886)

490.000

0

0

0

(3.165.802)

(1.077.223)

(3.165.802)

(1.077.223)

(28.179)

(13.755)

(28.179)

(17.625)

(2.183.780)

(2.230.100)

(2.182.580)

(2.229.553)

0

(219.424)

0

(219.424)

(4.887.760)

(3.561.388)

(5.376.560)

(3.564.711)

3.807.867

(377.534)

3.749.932

(349.643)

1.236.675

1.614.209

1.221.166

1.570.809

5.044.541

1.236.675

4.971.098

1.221.166

Πληρωμές μερισμάτων
Σύνολο εισροώ ν / (εκροώ ν) από χρηματοδοτικές
Συνολικά αποτελέσματα περιόδου

222.976

(1.429.651)

344.886

(1.252.839)

δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείω ση) στα ταμειακά διαθέσιμα

Κατανέμονται σε:

και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Μετόχους Εταιρίας

239.282,36

(1.377.105,38)

Μετόχους Μειοψηφίας

(16.306,18)

(52.545,84)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ποσά σε € '

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014

1)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2013

31/12/2014

2)

(1/1/2014 & 1/1/2013 αντίστοιχα)

268.441

1.698.092

824.457

2.077.296

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους
Λοιπά έσοδα μετά από φόρους

212.391
10.585
491.417
490.000

(1.728.375)
298.724
268.441
0

335.904
8.982
1.169.343
0

(1.549.915)
297.076
824.457
0

0

0

0

0

Σχηματισμός αποθεματικών

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

31/12/2013

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μητρικής

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν

Σύνολο μεταβολώ ν

490.000

0

0

0

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(31/12/2014 & 31/12/2013 αντίστοιχα)

981.417

268.441

1.169.343

824.457

Στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν διενεργηθεί προβλέψεις συνολικού ποσού € 5,7 εκ. οι οποίες αφορούν κατά € 3,1 εκ.
επισφαλείς απαιτήσεις πελατών και προκαταβολών προμηθευτών, € 1,8 εκ. επιταγών σε καθυστέρηση και € 0,8 εκ. προκαταβολές για κτίση
ακινητοποιήσεων. Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία
του Ομίλου.

3) Στην εταιρία απασχολούνται 237 άτομα και στον όμιλο συνολικά 247 άτομα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 απασχολούνταν 173 άτομα στην
εταιρία και 187 άτομα στον όμιλο.
4) Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της μητρικής Εταιρίας αναφέρονται στις χρήσεις 2009 και 2010, καθώς έως την 31/12/2008 έχουν ελεγχθεί όλες
οι χρήσεις. Για τις χρήσεις 2011,2012 και 2013 η μητρική εταιρία έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ενώ για τη χρήση
2014 η μητρική Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α
του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην
5) λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη,
έχουν ως εξής:

Κόρινθος, 29/5/2015

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € '

Συναλλαγές της :

α) Έσοδα από Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ 725410

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 541056

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

6)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΑ 415616

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

752.592

907.007

596.867

421.088

β) Έξοδα και Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως

752.592
1.273.124

907.007
1.402.666

155.726
737.733

358.929
739.561

δ) Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως

1.273.124

1.274.818

326.429

194.471

896.795

1.099.024

846.943

1.050.087

ε) Συναλλαγές Διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΡΣΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΜ 330578

31/12/2014

Η Γνώμη με Επιφύλαξη αφορά τις ανέλεγκτες χρήσεις και το Θέμα Έμφασης αναφέρεται στο αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης του Ομίλου και της
Εταιρείας.
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