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Ανθέμια A.E. - Α.Ε.Β.Ε. Τροφίμων και Ποτών
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
I.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.-31.12.2012

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του
Ν.2190/1920, για εταιρίες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Α.

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις της χρήσης 2012

Εξέλιξη – Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά τη χρήση 2012 ανήλθε σε 9.632.037,44 ευρώ έναντι 9.543.873,63 ευρώ
κατά τη χρήση 2011 δηλαδή παρουσίασε αύξηση (0,92%) , μεταβολή η οποία επήλθε κυρίως λόγω της
αύξησης των πωλήσεων των προϊόντων CHIPITA.
Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν το 2012 σε 1.985.305,66 ευρώ έναντι 2.196.262,27 ευρώ την
προηγούμενη χρήση λόγω της αλλαγής στο μείγμα συνεργασίας με CHIPITA.
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα στην χρήση 2012 ανήλθαν σε 3.957,84 ευρώ έναντι 22.340,55 ευρώ στη χρήση
2011, τα συνολικά έξοδα από 2.333.263,55 ευρώ στη χρήση 2011 ανήλθαν σε 2.258.723,96 ευρώ, δηλαδή
μειώθηκαν 3,19% έναντι του ποσοστού αύξησης του τζίρου κατά 0,92% ενώ το χρηματοοικονομικό κόστος
ανήλθε στη χρήση 2012 σε 316,15 ευρώ ενώ στη χρήση 2011 ήταν της τάξεως των 275,43 ευρώ. Μετά τα
ανωτέρω οι ζημίες χρήσης 2012 πριν από τους φόρους ανήλθαν σε 269.776,61 ευρώ έναντι ζημιών 114.936,16
ευρώ στη χρήση 2011.
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας κατά την 31.12.2012 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 3.213 χιλ. περίπου έναντι Ευρώ
3.480 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως.
Οικονομικά αποτελέσματα
Λόγω της μεγάλης και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα, η Εταιρία παρουσιάζει στη
χρήση του 2012 ζημίες προ φόρων ύψους Ευρώ 270 χιλ. περίπου λειτουργώντας ήδη από 01.01.2008 ως
διανομέας της VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.–κλάδος αρτοποιίας (από 01.05.2010 «ΤΣΙΠΙΤΑ Α.Ε. Α.Ε.Β.Ε.») καθώς και ως
αποθέτης των VIVARTIA A.B.E.E.-κλάδος αρτοποιίας (από 01.05.2010 «ΤΣΙΠΙΤΑ Α.Ε. Α.Ε.Β.Ε.») και κλάδος
Γαλακτοκομικών (από 01.05.2010 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.) και της εταιρίας Hellenic catering Α.Ε.
Επιπλέον, από την 01.03.2010 η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες Διοίκησης και Λογιστικής-Οικονομικής
υποστήριξης στην συγγενή εταιρία ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε.
Παρατίθενται δείκτες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σχετικοί με την οικονομική διάρθρωση της
Εταιρίας:
31.12.2012
31.12.2011
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

653
4.993

13,01%

473
4.923

9,61%

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

4.254
4.993

85,19%

4.363
4.923

88.62%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

3.213
1.780

180,51%

3.480
1.443

241.16%

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

1.780
4.993

35,65%

1.443
4.923

29.31%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

3.213
4.993

64,35%

3.480
4.923

70.68%
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Οικονομικά αποτελέσματα – συνέχεια
31.12.2012

31.12.2011

Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

3.213
4.254

75,53%

3.480
4.363

79.76%

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

653
1.269

51,46%

473
955

49.53%

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων
Σύνολο Πωλήσεων

(270)
9.632

-2,80%

(115)
9.544

-1.20%

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

(270)
3.213

-8,40%

(115)
3.480

-3.33%

Μικτά αποτελέσματα
Σύνολο Πωλήσεων

1.985
9.632

20.61%

Β.

2.196
9.544

23.01%

Προοπτικές για τη χρήση 2013

To 2012 χαρακτηρίστηκε από την δύσκολη οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα η οποία συνεχίζεται και στο
2013. Λόγω αυτής της οικονομικής συγκυρίας για τη χρήση 2013 προϋπολογίζονται ζημίες προ φόρων ύψους
Ευρώ 365 χιλ. περίπου τα οποία προβλέπεται να προκύψουν από την συνεχιζόμενη μείωση των πωλήσεων και
την αύξηση των λειτουργικών εξόδων.
Γ.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Τα βασικά
χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρίας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις και ορισμένες άλλες μορφές χρηματοδότησης. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης
φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με
την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά της βιβλία.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δεν υφίστανται κίνδυνοι από τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων καθ’ όσον η Εταιρία δεν έχει
υποχρεώσεις ή απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα.
Κίνδυνος επιτοκίου
Τα έσοδα και οι χρηματικές ροές από εργασίες της Εταιρίας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα
επιτόκια της αγοράς καθώς η Εταιρία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων σε
τράπεζες, που να αποφέρουν τόκο. Επιπλέον, Οι πλείστες τοκοφόρες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρίας
διασυνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια, που προσαρμόζονται στις διαφοροποιούμενες συνθήκες της αγοράς.
Μέσα στη χρήση 2012, η Εταιρία δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ανταλλαγής
επιτοκίου.
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Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική, που εφαρμόζει με συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους
παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά
πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.
Η μέγιστη έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικούς κινδύνους σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ανέρχεται, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, στο ποσό των απαιτήσεων, όπως
αυτές απεικονίζονται στον ισολογισμό.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος ρευστότητας καθ’ όσον οι εισπράξεις από πελάτες ακολουθούν μία κανονική
ροή και σε συνδυασμό με τα χρηματικά διαθέσιμα και με τα πιστωτικά όρια των τραπεζών ο κίνδυνος αυτός
είναι περιορισμένος. Παρότι στο τέλος της χρήσης οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις υστερούσαν σημαντικά από
τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν τίθεται κανένας κίνδυνος ρευστότητας καθώς το μεγαλύτερο μέρος των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας οφείλεται στην μητρική της.
Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και ελέγχων
της Εταιρίας καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα
συστήματα της Εταιρίας ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως.
Κίνδυνος συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από
πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της
πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από τη Διοίκηση
της Εταιρίας, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει η Εταιρία.
Κίνδυνος απώλειας φήμης
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες της Εταιρίας που είτε αληθινή
είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης, μείωση των εισοδημάτων και νομικές
αγωγές εναντίον της Εταιρίας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που
ασκείται από τη Διοίκηση της Εταιρίας και μέσω άλλων διαδικασιών με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
αυτού.
Διαχείριση κεφαλαίου
Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου από την Εταιρία είναι η διατήρηση υγιών δεικτών κεφαλαιακής
επάρκειας έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τις εργασίες της και να μεγιστοποιεί την αξία προς τους
μετόχους. Η Εταιρία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της δομή και προβαίνει σε αναπροσαρμογές ανάλογα με
τις μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που πηγάζουν από τις εργασίες
της.
Δ.

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας περιλαμβάνουν τη μητρική της εταιρία Chipita A.E. και την συνδεδεμένη
θυγατρική της Βιομάρ Α.Ε. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική
βάση. Η Εταιρία δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι
ουσιώδης για την Εταιρία, ή τις εταιρίες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτήν και δεν αποσκοπεί να
συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον.
Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καμία εγγύηση δεν δόθηκε ή
λήφθηκε. Τα εκκρεμή υπόλοιπα συνήθως διακανονίζονται τοις μετρητοίς.
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E.

Στοιχεία και πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα

Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει εργασιακά θέματα. Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο αριθμός των εργαζομένων κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε σε 49 άτομα (31η Δεκεμβρίου 2011: 49 άτομα).
Η Εταιρία δεν έχει περιβαλλοντικά θέματα.
ΣΤ.

Υποκαταστήματα

Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης και έχει ένα
υποκατάστημα στο Χαλκερό Καβάλας.
Ζ.

Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών & ανάπτυξης

Δεν υφίστανται Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
Η.

Μεταγενέστερα Γεγονότα

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε
να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΠΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤ Φ157356
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II.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Mετόχους της
«ΑΝΘΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «ΑΝΘΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης
της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών
αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλείδων της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι και 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων
και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό
να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Επιπλέον δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη των προστίμων που θα επιβληθούν στην Εταιρία,
επειδή δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις 2011 και 2012,
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, το ύψος των οποίων κυμαίνεται
από €10.000 έως €100.000 για κάθε χρήση.
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Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση
για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας «ΑΝΘΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 26 των οικονομικών
καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι στον Ισολογισμό της Εταιρίας οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 είναι μεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και τεκμηριώνεται η
άποψη της Διοίκησής της ότι η υιοθέτηση της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της, κατά την σύνταξη
των οικονομικών καταστάσεων, είναι κατάλληλη.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και
37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θεσσαλονίκη, 06 Ιουνίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κωνσταντίνος Στ. Περπερής
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 21881
Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι
Αδριανουπόλεως 1Α, 551 33. Καλαμαριά
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120
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III.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Σημ. 01.01-31.12.2012

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Ζημιές προ φόρων και χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων
Κόστος Χρηματοδότησης
Ζημιές προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Καθαρή Ζημία Μετά από Φόρους
Άλλα συνολικά Έξοδα
Συνολικά Αποτελέσματα (Ζημιές)

5
7
8
9
10
11

12
22

01.01-31.12.2011

9.632
(7.647)
1.985
(113)
(2.144)
4
(2)

9.544
(7.348)
2.196
(115)
(2.188)
22
(30)

(270)
0

(115)
0

(270)
50
(220)
(48)
(268)

(115)
22
(93)
0
(93)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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IV.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Σημ.

31.12.2012

31.12.2011

4.254
1
78
7
4.340

4.361
2
64
23
4.45

3
449
21
180
653
4.993

3
305
25
140
473
4.923

19
19
20

192
1.779
1.419
92
(268)
3.213

192
1.779
1.419
184
(93)
3.481

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολο

21
22

402
109
511

439
49
488

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

23

1.269
1.269

955
955

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.780

1.443

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

4.993

4.923

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων
Σωρευμένες (ζημίες)/κέρδη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

13
14
21
15

16
17
18

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Αν θ έμια A.E. - Α.Ε.Β.Ε. Τρο φ ίμω ν κα ι Πο τώ ν
ης
Σ η μειώ σ εις επ ί τω ν Οικο νο μικώ ν Κα τα σ τά σ εω ν τη ς 31 Δ εκ εμβρ ίο υ 2012
(Τα πο σά είναι εκφ ρα σ μένα σ ε χιλιά δ ες Ευ ρώ , εκτό ς α ν α να φ έρετα ι δια φο ρετικά )

V.

ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η Μ ΕΤΑΒΟΛ Ω Ν ΙΔ ΙΩ Ν ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΩ Ν ΧΡ ΗΣΗΣ 201 2

Μ ετο χικ ό
κ εφ ά λα ιο
Υπό λ ο ιπο 1 Ια νο υ α ρ ίο υ 2011
Απ οτελ έσ μ ατα χ ρή σ η ς 2011
Υπό λ ο ιπο 1 Ια νο υ α ρ ίο υ 2012
Απ οτελ έσ μ ατα χ ρή σ η ς 2012
Υπό λ ο ιπο 31 Δεκ εμ β ρ ίο υ 2012

Υπέρ το
ά ρ τιο

Τ α κ τικ ό,
α φ ορ ο λ ό γη τα ,

Α πο θ εμ α τικ ό

Σω ρ ευ μ ένα

κ α ι ειδ ικ ά
α πο θ εμ α τικ ά

α να πρ ο σ αρ μ ο γή ς
πα γίω ν

Κ έρ δ η /
(Ζ η μ ιές)

Σύ νο λ ο Ιδ ίω ν
Κ εφ α λ α ίω ν

192

1.779

59

1.359

184

0

0

0

0

(93)

3.574
(93)

192

1.779

59

1.359

92

3.481

0

0

0

0

(268)

(268)

192

1.779

59

1.359

176

3.213

Ο ι σ υ νο δ ευτικές σ η μειώσ εις α ποτελο ύ ν α να πό σ πα στο μέρο ς τω ν οικο νο μικώ ν κατασ τάσ εω ν.

_____
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VI.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012
01.01-31.12.2012

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες/Κέρδος προ φόρων χρήσεως
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις / απομειώσεις
Κέρδη από πώληση παγίων
Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα

01.01-31.12.2011

(270)

(115)

112
12
0
0
124

113
12
1
0
11

0
(141)
315
175

0
209
(301)
(81)

Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

0
0
9

0
(4)
(85)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εκροές για την απόκτηση παγίων ενσώματων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(5)
0
(5)

(21)
1
(20)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων- υποχρεώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

16
16

0
0

40
140
180

(105)
245
140

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση )/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ανθέμια A.E. - Α.Ε.Β.Ε. Τροφίμων και Ποτών
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
1.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

H ΑΝΘΕΜΙΑ AE (η “Εταιρία”) είναι ανώνυμη εταιρία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1987, έχει την
έδρα της στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσ/νίκης και το κύριο αντικείμενο εργασιών της είναι η διανομή
προϊόντων.
Η ΑΝΘΕΜΙΑ ΑΕ είναι θυγατρική εταιρία της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίας «CHIPITA
Α.Ε.B.E.», και τα οικονομικά της στοιχεία ενοποιούνται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής Εταιρίας.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση 2012 και εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το
διοικητικό συμβούλιο την 24 Μαΐου 2013 και υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων της Εταιρίας κατά την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ.
Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης και έχει ένα υποκατάστημα
στο Χαλκερό Καβάλας.
Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί σε πενήντα τρία (53) έτη από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών.
2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.1

Δήλωση συμμόρφωσης

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν τη χρήση 2012 και καλύπτουν την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου έως και 31η Δεκεμβρίου 2012. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και
των Διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές,
περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη σημείωση 4, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις
παρουσιαζόμενες χρήσεις.
2.2

Βάση επιμέτρησης

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται για την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των παρακάτω στοιχείων:
 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και
 ενσώματα πάγια
2.3

Νόμισμα παρουσίασης

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης είναι το Ευρώ και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός
εάν αναφέρεται διαφορετικά.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
2.4

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της
Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω.
(α) Πρότυπα υποχρεωτικά από περιόδους που ξεκινούν τη ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2012
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012)
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά
ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύμφωνα
με το ΔΛΠ 12, η επιμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονομική
οντότητα αναμένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: μέσω της χρήσης του ή μέσω της πώλησης. Λόγω της
δυσκολίας και υποκειμενικότητας στον καθορισμό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο
επιμετρείται σε εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισάγει την υπόθεση ότι το
επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ ολοκλήρου μέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το
επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου όπου ο σκοπός είναι να
ανακτηθούν τα οικονομικά οφέλη που εμπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο μέσω της χρήσης του και όχι
μέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η
αξία των γηπέδων μπορεί να ανακτηθεί μόνο μέσω πώλησης. Η τροποποίηση αυτή έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012 αλλά δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρίας.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και των ενδιάμεσων σε αυτές περιόδους)
Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμψηφισμού των
χρηματοοικονομικών μέσων που υπόκεινται σε εκτελεστές κύριες συμφωνίες συμψηφισμού ή παρόμοιες
συμφωνίες. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012 αλλά δεν έχει
καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Οι τροποποιήσεις αφορούν την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, για τις ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 με το δικαίωμα προγενέστερης εφαρμογής και αποκλείουν την
διόρθωση στις προηγούμενες περιόδους κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.
Ειδικότερα, η οικονομική οντότητα οφείλει να γνωστοποιήσει τις αλλαγές στην ταξινόμηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της, παρουσιάζοντας
ξεχωριστά τις αλλαγές στις λογιστικές αξίες με βάση τις κατηγορίες επιμέτρησής τους, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39,
και τις αλλαγές στις λογιστικές αξίες που προκύπτουν από την αλλαγή των χαρακτηριστικών επιμέτρησης κατά
τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9.
Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που θα
αναταξινομηθούν ώστε να επιμετρηθούν στο αποσβεσμένο κόστος τους, η οικονομική οντότητα πρέπει να
γνωστοποιεί: α) την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, β) την εύλογη αξία του κέρδους ή της ζημιάς που θα είχε
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
δεν είχαν επαναταξινομηθεί, γ) το πραγματικό επιτόκιο που καθορίστηκε κατά την ημερομηνία
επαναταξινόμησης, και δ) τα αναγνωρισμένα έσοδα ή έξοδα από τόκους.
Επιπλέον, αν μια οικονομική οντότητα, κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, επιμετρά την
εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο
αποσβεσμένο κόστος της, τότε το πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται κατά την ημερομηνία της
επαναταξινόμησης και το επιτόκιο των αναγνωρισμένων εσόδων ή εξόδων από τόκους πρέπει να
γνωστοποιούνται για κάθε περίοδο αναφοράς μετά την επαναταξινόμηση, μέχρι την παύση αναγνώρισης του
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη
συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο
αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής
οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών
ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις,
εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην
προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε
συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές
εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός
γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να
αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα
έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση
της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά
παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Το
ΔΠΧΑ 9 δεν έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας . Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν
υιοθετηθεί, η Εταιρία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015 και θα
αξιολογήσει τις επιδράσεις της τροποποίησης στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που
παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο
παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα τρία στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου σε
μία οικονομική οντότητα, και που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία
οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις
αρχές για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης ,με το
να περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο.
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ
12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
(2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012 αλλά δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας.
ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση
των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτές, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες και 2 ) Κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι
συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 11 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης ,με το
να περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο.
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την
άμεσα προηγούμενη περίοδο.
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Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ
12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και
ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012 αλλά δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
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.
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης ,με το
να περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο.
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την
άμεσα προηγούμενη περίοδο.
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 τα υπόλοιπα πρότυπα που
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες»,
ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012 αλλά δεν
έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν
διευκρινήσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο
τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διοίκηση βρίσκεται στο
στάδιο της αξιολόγησης των επιδράσεων στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν
στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Επιπλέον, διατηρεί τις αλλαγές που έγιναν στο ΔΛΠ 1 το 2007, οι οποίες
απαιτούν τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως και τα λοιπά συνολικά εισοδήματα να εμφανίζονται μαζί. Τέλος,
απαιτείται ο φόρος να εμφανίζεται χωριστά για κάθε μια από τις δυο κατηγορίες του λοιπού συνολικού
εισοδήματος. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων
υπερκείμενων («απογύμνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Η διερμηνεία δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου
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του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές
αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους
προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο
χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η
τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012. Η διοίκηση της Εταιρίας
εναρμονιζόμενη με την θέση του ομίλου όπου ανήκει αποφάσισε την πρόωρη υιοθέτηση της τροποποίησης
αυτής για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
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 επιχειρήσεις όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές
καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται τώρα στο ΔΠΧΑ 10
« Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».
Το Πρότυπο απαιτεί από μια οικονομική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατομικών της οικονομικών
καταστάσεων, την λογιστικοποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες
εταιρείες, είτε στο κόστος, είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ
12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
(2011)» και ΔΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Η τροποποίηση έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012 αλλά δεν έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς Επιχειρήσεις». 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 επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει
από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σημαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο
πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης, (συμπεριλαμβάνονται και εξαιρέσεις από την εφαρμογή
της μεθόδου της καθαρής θέσης σε ορισμένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται για απομείωση.
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ
12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
(2011)» και ΔΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Η τροποποίηση έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012 και δεν θα έχει επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρίας.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27 (Τροποποιήσεις). Εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και αφορούν τροποποιήσεις στις μεταβατικές διατάξεις των εν λόγω
προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν τη ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και αφορούν
αλλαγές στα εν λόγω ΔΠΧΑ λόγω της επικείμενης έκδοσης του ΔΠΧΑ για Εταιρίες Επενδύσεων. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα η επίδρασή
τους στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Η τροποποίηση αφορά το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Το τροποποιημένο πρότυπο διευθετεί
ανακολουθίες στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». Η τροποποίηση
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012 αλλά θα έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας.
ΔΠΧΑ 1(Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΠΧΑ 1 τροποποιείται έτσι ώστε να παράσχει καθοδήγηση για το πως θα πρέπει κάποιος που εφαρμόζει
πρώτη φορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, να χειριστεί λογιστικά τα κρατικά δάνεια τα οποία φέρουν επιτόκιο
χαμηλότερο της αγοράς, όταν πραγματοποιεί την μετάβαση σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις για τους υφιστάμενες συντάκτες ΔΠΧΠ σε σχέση με την εφαρμογή των
τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής
Υποστήριξης» σε σχέση με τη λογιστική για τα κρατικά δάνεια.
Οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ επιτρέπεται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 10Α του
ΔΛΠ 20 μόνο για τα νέα δάνεια που συνήφθησαν μετά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ. Ο υιοθετών για
πρώτη φορά είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» για την
ταξινόμηση του δανείου ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο κατά την ημερομηνία
μετάβασης. Ωστόσο εάν σύμφωνα με τις προηγούμενες Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, δεν αναγνώρισε
και επιμέτρησε ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς, σε βάση συνεπή με τις
απαιτήσεις των ΔΠΧΠ, θα πρέπει να του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, κατά την ημερομηνία μετάβασης, την
λογιστική αξία του δανείου που υφίσταται σύμφωνα με τις προηγούμενες Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές,
ως λογιστική αξία ανοίγματος της κατάστασης της οικονομικής θέσης των Δ.Π.Χ.Α. Η οντότητα θα εφαρμόσει το
ΔΛΠ 39, στη συνέχεια ή το ΔΠΧΑ 9 κατά τη μέτρηση του δανείου μετά την ημερομηνία μετάβασης Η
τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2013 αλλά δεν έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
(β) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το
2012 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον
Μάιο 2012. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.
Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2013.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 1, σε σχέση με τα κόστη
δανεισμού, σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 παρέχουν διευκρινήσεις σε σχέση με τα απαιτούμενα συγκριτικά στοιχεία. Η
συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
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ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια»
Η παρούσα τροποποίηση στο ΔΛΠ 16 παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού
συντηρήσεως. Η διοίκηση βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των επιδράσεων της τροποποίησης στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»
Η παρούσα τροποποίηση διευκρινίζει ότι η φορολογική επίδραση μιας διανομής σε κατόχους συμμετοχικών
τίτλων, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η
συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την παρουσίαση των συνολικών στοιχείων ενεργητικού , ανά τομέα
δραστηριότητας, στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση, ώστε να υπάρχει συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 8
«Λειτουργικοί Τομείς». Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρίας.
3.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

3.1

Βασικές Λογιστικές Αρχές

Οι ακολουθούμενες από την Εταιρία Ανθέμια ΑΕ λογιστικές αρχές είναι ίδιες με τις ακολουθούμενες από την
μητρική Εταιρία CHIPITA A.E.B.E. η οποία κατέχει το 100 % των μετοχών της.
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων
είναι οι ακόλουθες:
3.1.1 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρία και τα
σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει
επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου.
(i)

Πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του
αναλογούντα φόρου προστιθέμενης αξίας «ΦΠΑ», αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι
σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων) ανάλογα
με το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν
υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα, όσον αφορά την ανάκτηση του οφειλόμενου τιμήματος ή την ενδεχόμενη
επιστροφή των αγαθών.
3.1.2 Ασώματα Πάγια Στοιχεία (εκτός υπεραξίας)
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν τον λογαριασμό αποτελεσμάτων με την μέθοδο
της σταθερής απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής
των στοιχείων αυτών έχει ως ακολούθως:
Κατηγορία Ασώματων Παγίων
Στοιχείων
Λογισμικά

Ωφέλιμη ζωή σε έτη
3,33 έτη
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3.1.3 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Από την 30 Σεπτεμβρίου 2005, τα ακίνητα της Εταιρίας απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στην εύλογη
αγοραία τους αξία, με στόχο την ορθότερη και πληρέστερη απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας.
Τελευταία εκτίμηση για την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγινε την 31.07.2010 με βάση
τις διατάξεις του ΔΛΠ 16. Η Διοίκηση της Εταιρίας επανεξέτασε τις αξίες αυτών κατά την 31.12.2012 όπου
διαπιστώθηκε ότι δεν τίθεται λόγος απομείωσης της αξίας τους.
Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή του
τεκμαρτού κόστους που τους αποδόθηκε στο παρελθόν (πριν την 1 Ιανουαρίου 2004 - ημερομηνία μετάβασης στα
ΔΛΠ) με νομοθετικές ρυθμίσεις.
Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των
παγίων.
Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σημαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων,
κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα
προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης,
επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων, καταχωρούνται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά τον χρόνο της
πραγματοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τον λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν
αποσβένονται. Ηεκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:





Κτίρια 22 χρόνια
Μηχανήματα 5 χρόνια
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 5 χρόνια
Μεταφορικά μέσα 3,3 έτη

3.1.4 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το
κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO.
3.1.5 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική
Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για
τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. ΗΕταιρία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία
σε γενικές γραμμές βασίζονται στη φερεγγυότητα του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών
πληροφοριών.
3.1.6 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, και καταθέσεις όψεως.
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και
καταθέσεις σε τράπεζες.
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3.1.7 Παροχές στοΠροσωπικό
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 Εταιρία αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της
(προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών
πληρωμών ή σε επιστροφή.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν
εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους
μετά την λήξη της απασχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας για παροχές
συνταξιοδότησης αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων
παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά. Τα προγράμματα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από την Εταιρία χρηματοδοτούνται
εν μέρει μέσω πληρωμών σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα.
(α) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ.
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της Εταιρίας σε
περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του
εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η πληρωτέα εισφορά από την
Εταιρία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της
εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της
χρήσης.
(β) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (Μη χρηματοδοτούμενο)
Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών της Εταιρίας αφορά στη νομική δέσμευση που έχει αναλάβει για την
καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιοδότησης σύμφωνα με το Ν. 4093/2012. Η θεμελίωση δικαιώματος
συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την
συνταξιοδότηση του. Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την
εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην
ασφαλιστική Εταιρία) και το σωρευμένο αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η
δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση
χρησιμοποιείται το επιτόκιο μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές είναι
στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της Εταιρίας, όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα
αποτελέσματα. 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.
Η Εταιρία ακολούθησε τις οδηγίες του ομίλου όπου ανήκει και προχώρησε στην πρόωρη υιοθέτηση του
αναθεωρημένου ΔΛΠ 19. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 απαιτεί την αναγνώριση των μεταβολών των υποχρεώσεων
καθορισμένων παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, όταν αυτά
συμβαίνουν, και ως εκ τούτου, την εξάλειψη της μεθόδου του περιθωρίου (corridor approach) η οποία
επιτρέπεται σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 19 και την επιτάχυνση της αναγνώρισης του
κόστους προϋπηρεσίας. Η τροποποίηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος συνταξιοδότησης
προσωπικού για τα έτη έως 31.12.2011 και το οποίο στην παρούσα χρήση απεικονίστηκε στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος ως άλλα συνολικά έξοδα, λόγω της μη σημαντικότητας των ποσών ώστε να κρίνεται
αναγκαία η τροποποίηση των συγκρίσιμων κονδυλίων της 31.12.2011 από τα περυσινά δημοσιευμένα
κονδύλια. Οι τροποποιήσεις απαιτούν όλα τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες να αναγνωρίζονται αμέσως στην
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, προκειμένου το καθαρό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που
αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης να αντανακλά την πλήρη αξία του ελλείμματος ή του
πλεονάσματος του σχεδίου. Περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά την επίδραση των ανωτέρω αλλαγών, στα
ποσά της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, δίνονται στη σημείωση 22.
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3.1.8 Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
ετεροχρονισμένους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται με τις
απεικονιζόμενες στην τρέχουσα χρήση ζημιές αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε μελλοντικές
χρήσεις (αναβαλλόμενη φορολογία).
Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, 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 είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει
των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι
εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι ετεροχρονισμένοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου που θα
ισχύουν κατά το χρόνο καταλογισμού τους, επί της διαφοράς μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσεως
των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθμό που οι διαφορές αυτές συνθέτουν
ετεροχρονισμούς, που θα εξαλειφθούν στο μέλλον.
Οι ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις κατά των φορολογικών αρχών αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση
στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν μελλοντικά κέρδη, που θα προσδώσουν φορολογικές υποχρεώσεις με
τις οποίες θα μπορέσουν να συμψηφισθούν οι ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις. Οι ετεροχρονισμένες
φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά την έκταση στην οποία δεν είναι πλέον προφανές ότι η σχετική
μελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλισθεί.
3.1.9

Κρατικές Επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα
εισπραχθούν και ότι η Εταιρία θα συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την
καταβολή τους. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγματοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως έσοδο της
περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες δαπάνες. Η Εταιρία δεν έλαβε επιχορηγήσεις
που να καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων.
3.1.10 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα
προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων
μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα.
3.1.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία.
Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «υπέρ το
άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή
δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει σε κρίσεις,
εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, την
γνωστοποίηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στις υπό εξέταση
χρήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις,
παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και
να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της
Εταιρίας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.
5

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Η Εταιρία έχει τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα: 1) της διανομής προϊόντων
VIVARTIA ABEE (από 01.05.2010 «CHIPITA ΑΕ ΑΕΒΕ») 2) του εμπορίου προϊόντων VIVARTIA ABEE (από
01.05.2010 «CHIPITA ΑΕ ΑΕΒΕ») και γ) της αποθήκευσης προϊόντων VIVARTIA ABEE (από 01.05.2010 «CHIPITA
ΑΕ ΑΕΒΕ»). Η Εταιρία δραστηριοποιείται μόνο στο εσωτερικό. Ανάλυση των πωλήσεων έχει ως εξής:
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Έσοδα από διανομή
Έσοδα από αποθήκευση
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο
6

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011
9.050
8.751
492
678
30
55
60
60
9.632
9.544

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011
1.227
1.212
329
333
30
41
22
15
11
10
1619
1.611

Ο αριθμός των εργαζομένων κατά την 31.12.2012 ανήλθε σε 49 άτομα (38 μισθωτοί και 11 ημερομίσθιοι) όπως
και την 31.12.2011.
7

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:
Αρχικό Απόθεμα
Πλέον αγορές αποθεμάτων
Μείον τελικό απόθεμα
Διάφορα έξοδα
Σύνολο κόστους

01.01-31.12.2012
3
7.640
(3)
3
7.643

01.01-31.12.2011
3
7.346
(3)
2
7.348
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8

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολο

01.01-31.12.2012
79
1
9
4
13
6
1
113

01.01-31.12.2011
80
1
10
4
14
6
0
115

Η αμοιβή των νόμιμων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012,
ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 9 χιλ. περίπου.
9

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολο
10

01.01-31.12.2012
1.507
16
166
76
262
107
10
2.144

01.01-31.12.2011
1.512
26
193
76
264
107
10
2.188

01.01-31.12.2012
0
2
0
2
4

01.01-31.12.2011
19
2
1
0
22

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής:
Αποζημιώσεις από ασφαλιστικές
Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ
Κέρδη από πώληση παγίων
Έσοδο από αχρησιμοποίητη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο
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ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής:
Κλοπές υπεξαιρέσεις
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Σύνολο
12

01.01-31.12.2012
0,4
1,3
2

01.01-31.12.2011
18
12
30

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που ίσχυε για τις ελληνικές ανώνυμες
εταιρίες για τις χρήσεις 2012 και 2011 ήταν 20%. Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις οικονομικές
καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Το ποσό του φόρου στα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα κέρδη της Εταιρίας. Η σχέση μεταξύ του
αναμενόμενου φορολογικού εξόδου, βασιζόμενου στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή της Εταιρίας, και
του φορολογικού εξόδου που πραγματικά αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων, έχει ως εξής:

Φορολογικός συντελεστής
Ζημίες προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
20% (2011: 20%)
Φόρος δαπανών που δεν εκπίπτουν
Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος & μη αναγνωριζόμενη
φορολογική Ζημιά για συμψηφισμό
Φόρος που αναλογεί στις διαφορές Δ.Π.Χ.Α. με φορολογία εισοδήματος
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης (ελάφρυνσης)
Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση
Ετεροχρονισμένη φορολογική Επιβάρυνση/ (ελάφρυνση)
Σύνολο φορολογικής Επιβάρυνσης (ελάφρυνσης)

31.12.2012
20%
(270)

31.12.2011
20%
(115)

(54)
15

(23)
11

32
7
0

14
(2)
0

0
(50)
(50)

0
(22)
(22)

Με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις υπολογίστηκαν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος για τις
χρήσεις 2012 και 2011 βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμενόταν να ισχύσει στις χρήσεις
κατά τις οποίες οι εκάστοτε προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν.
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις
φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων
που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.

26

Ανθέμια A.E. - Α.Ε.Β.Ε. Τροφίμων και Ποτών
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
12.

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - συνέχεια

H Εταιρία περαίωσε τις ανέλεγκτες χρήσεις έως 31.12.2009 με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3888/2010 ενώ για
τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010, 2011 και 2012 υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.
Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη προστίμων που θα επιβληθούν στην Εταιρία, επειδή δεν
αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις 2011 και 2012 που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγ. 5 Ν. 2238/1994, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από Ευρώ
10.000 έως Ευρώ 100.000 ανά χρήση.
Την 7 Φεβρουαρίου 2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4110/2013 (ΦΕΚ 33/Α/7-2-2013) επέφερε αλλαγές στην
φορολόγηση του εισοδήματος των νομικών προσώπων για εισοδήματα της χρήσης 2013 και εφεξής. Σύμφωνα με
τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος θα
υπολογίζεται πλέον με φορολογικό συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά
τους. Η επίπτωση της παραπάνω μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από την χρήση 2013 εκτιμάται σε €
97.000 περίπου (αύξηση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης).
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ΙΔ ΙΟ ΧΡ ΗΣ ΙΜ ΟΠΟ ΙΟΥΜ ΕΝ Α ΕΝΣΩΜ ΑΤΑ Π ΑΓΙΑ Σ ΤΟ ΙΧΕΙΑ
η

Ο ι μεταβ ο λές το υ λο γα ριασ μο ύ τω ν ενσώ μα των παγίω ν τη ς Ετα ιρία ς κα τά τη διά ρκεια τη ς χ ρή ση ς που έλη ξε τη ν 31 Δ εκεμβ ρίου 2012 είχαν ω ς α κο λού θω ς:

Κτίρ ια κ αι
εγ κ α τασ τά σ εις

Ο ικ όπ εδ α

Μ ετα φ ο ρικ ά
μέσ α

Έπ ιπλ α κ α ι λ ο ιπ ό ς
εξο π λ ισ μό ς

Εν σώ μα τα π άγ ια
σ το ιχεία

Αξία κ τή σ η ς
Υ π όλ ο ιπο 01 Ιαν ο υαρ ίο υ 201 2
Π ρο σθ ή κες χ ρήσ εω ς
Π ω λή σ εις/ δια γρα φ ές
Α να προσ α ρμο γή αξία ς πα γίω ν
Α πο μείωσ η αξία ς πα γίω ν
Υ π όλ ο ιπο 31 Δ εκ εμβ ρ ίο υ 201 2

2.490
0
0
0
0
2.490

3.205
0
0
0
0
3.205

1.148
0
0
0
0
1.148

590
5
0
0
0
595

7.433
5
0
0
0
7.437

Απ ο σ β έσ εις
Υ π όλ ο ιπο 01 Ιαν ο υαρ ίο υ 201 2
Π ρο σθ ή κες περιόδ ου
Π ω λή σ εις/ δια γρα φ ές
Α να προσ α ρμο γή αξία ς πα γίω ν

0
0
0
0

(1.459)
(64)
0
0

(1.037)
(41)
0
0

(576)
(6)
0
0

(3.072)
(111)
0
0

0
2.490

(1.523)
1.682

(1078)
70

(582)
12

(3.183)
4.254

Υ π όλ ο ιπο 31 Δ εκ εμβ ρ ίο υ 201 2
Αν α π ό σβ εσ τη αξία 31 Δ εκ εμβ ρ ίο υ 2012

Δ εν υ φίσ τα ντα ι ά λλοι περιο ρισ μο ί στην ιδ ιο κτησ ία ή μετα βίβ ασ η ή ά λλες επιβα ρύνσ εις επί τω ν πα γίω ν σ τοιχ είων του ενεργη τικο ύ τ η ς Εταιρία ς.

_____
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ΙΔ ΙΟ ΧΡ ΗΣ ΙΜ ΟΠ ΙΟ ΥΜ ΕΝ Α ΕΝ Σ ΩΜ ΑΤΑ Π ΑΓΙΑ Σ ΤΟ ΙΧΕΙΑ - σ υν έχεια
η

Ο ι μεταβ ο λές το υ λο γα ριασ μο ύ τω ν ενσώ μα των παγίω ν τη ς Ετα ιρία ς κα τά τη διά ρκεια τη ς χ ρή ση ς που έλη ξε τη ν 31 Δ εκεμβ ρίου 2011 έχ ει ω ς α κο λού θω ς:

Ο ικ όπ εδ α

Κτίρ ια κ αι
εγ κ α τασ τά σ εις

Μ ετα φ ο ρικ ά
μέσ α

Έπ ιπλ α κ α ι λ ο ιπ ό ς
εξο π λ ισ μό ς

Εν σώ μα τα
π ά για σ το ιχεία

Αξία κ τή σ η ς
Υ π όλ ο ιπο 1 Ια ν ο υαρ ίο υ 2011
Π ρο σθ ή κες χ ρήσ εω ς
Π ω λή σ εις/ δια γρα φ ές
Υ π όλ ο ιπο 31 Δ εκ εμβ ρ ίο υ 2011

2.490
0
0
2.490

3.202
3
0
3.205

1.138
10
0
1.148

585
5
(1)
589

7.415
18
(1)
7.432

Απ ο σ β έσ εις
Υ π όλ ο ιπο 1 Ια ν ο υαρ ίο υ 2011
Π ρο σθ ή κες χ ρήσ εω ς
Π ω λή σ εις/ δια γρα φ ές
Υ π όλ ο ιπο 31 Δ εκ εμβ ρ ίο υ 2011
Αν α π ό σβ εσ τη αξία 31 Δ εκ εμβ ρ ίο υ 2011

0
0
0
0
2.490

(1.395)
(64)
0
(1.459)
1.746

(996)
(40)
0
(1.036)
112

(570)
(7)
1
(576)
13

(2.961)
(111)
1
(3.071)
4.361

Δ εν υ φίσ τα ντα ι ά λλοι περιο ρισ μο ί στην ιδ ιο κτησ ία ή μετα βίβ ασ η ή ά λλες επιβα ρύνσ εις επί τω ν πα γίω ν σ τοιχ είων του ενεργη τικο ύ τη ς Εταιρία ς.

_____
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ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι μεταβολές του λογαριασμού των ασώματων παγίων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2012 έχουν ως ακολούθως:
Λογισμικά
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
90
Προσθήκες περιόδου
0
Πωλήσεις/ διαγραφές
0
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
90
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2012

(88)
(1)
0
(89)
1

Η Εταιρία δεν έχει συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Οι μεταβολές του λογαριασμού των ασώματων παγίων τη Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2011 έχει ως ακολούθως:
Λογισμικά
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2011
15

88
3
0
91
(88)
(1)
0
(89)
2

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται παρακάτω:
Δοθείσες εγγυήσεις για μίσθωση Εταιρικών αυτοκινήτων
Δοθείσες εγγυήσεις ενοικίου υποκαταστήματος Καβάλας
Δοθείσες εγγυήσεις προς ΔΕΗ και λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο

31.12.2012
0
5
2
7

31.12.2011
16
5
2
23

30

Ανθέμια A.E. - Α.Ε.Β.Ε. Τροφίμων και Ποτών
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Πελάτες (Ομίλου)
Πελάτες (Λοιποί)
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Μείον: προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο
17

31.12.2012
390
51
43
(87)
397

31.12.2011
210
81
56
(42)
305

31.12.2012
0
16
3
19

31.12.2011
4
17
4
25

31.12.2012
15
44
59

31.12.2011
104
36
140

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Προκαταβληθέντες φόροι
Προπληρωμένα έξοδα
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
18

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ
Σύνολο

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια
καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο του δεδουλευμένου.
19

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ποσό Ευρώ 192 χιλ και το υπέρ το
άρτιο σε Ευρώ 1.779 χιλ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 641.000 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία. Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρίας, μηνός Δεκεμβρίου
2012, η CHIPITA A.E.B.E. κατείχε το 100% του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

31
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ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρίας κατά την 31.12.2012 Ευρώ 1.372 χιλ. αναλύονται ως εξής:
(α) Τακτικό Αποθεματικό Ευρώ:
Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης, να
σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου
μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρίας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού
αποθεματικού μπορεί όμως να συμψηφισθεί με συσσωρευμένες ζημίες. Κατά την 31.12.2012 το τακτικό
αποθεματικό ανέρχεται σε Ευρώ 8 χιλ.
(β) Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά Ευρώ:
Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό
τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συμμετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών και τα
οποία δεν είναι άμεσα φορολογήσιμα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν
προπληρωθέντων φόρων, τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανομής τους.
Στην παρούσα φάση η Εταιρία δεν έχει πρόθεση να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και ως εκ τούτου
δεν λογιστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Κατά την 31.12.2012 το αφορολόγητο
και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά ανέρχονται σε Ευρώ 7 χιλ.
(γ) Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων Ευρώ:
Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία
απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις
και δεν διανέμονται. Για τα αποθεματικά αυτά δεν έχει λογιστικοποιηθεί αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση. Κατά την 31.12.2012 τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων ανέρχονται σε Ευρώ
44 χιλ.
(δ) Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων:
Από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής και την αναγνώριση των παγίων σε εύλογες αξίες που
πραγματοποιήθηκε στην χρήση 2010 προέκυψε αποθεματικό ύψους Ευρώ 1.313 χιλ το οποίο πιστώθηκε
απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας.
21 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές έχει ως εξής:
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Σύνολο

31.12.2012
78
(402)
(324)

31.12.2011
64
(439)
(375)

32
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(Τα πο σά είναι εκφ ρα σ μένα σ ε χιλιά δ ες Ευ ρώ , εκτό ς α ν α να φ έρετα ι δια φο ρετικά )
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ΑΝ ΑΒΑΛ Λ Ο Μ ΕΝ ΕΣ Φ ΟΡ Ο ΛΟ ΓΙΚΕΣ ΥΠ Ο ΧΡΕΩΣ ΕΙΣ/ΑΠ ΑΙΤΗΣ ΕΙΣ - σ υν έχεια
η

H κίνη ση των α ναβα λλό μενω ν φο ρο λο γικών α παιτή σ εω ν και υ ποχ ρεώσ εω ν κα τά τη διά ρκεια τη ς χ ρήσ η ς που έληξε την 31 Δ εκεμβ ρίου 2012 έχ ει ω ς α κο λο ύθ ω ς:

Α να προσ α ρμο γή αξία ς πα γίω ν σ το ιχ είω ν
Α πο μειώσ εις α ξία ς παγίω ν σ το ιχ είω ν
Δ ια φ ο ρο πο ίη σ η τω ν συ ντελεσ τώ ν α πό σβ εσ η ς τω ν
πα γίω ν
Α πο ζη μιώ σ εις προ σ ω πικο ύ
Επισ φα λείς α παιτήσ εις
Δ ια φ ο ρά α πό α λλα γή φο ρο λο γικο ύ σ υ ντελεσ τή
Σ ύν ολ ο

Υ π όλ ο ιπο 31.12.2011

Χρ έω σ η/(Π ίσ τω σ η )
σ τα απ ο τελ έσ μα τα

Χρ έω σ η/(Π ίσ τω σ η )
σ τη ν κ α θ αρ ή θ έσ η

Υ π όλ ο ιπο
31.12.2 012

(429)
13

45
0

0
0

(384)
13

(0)
10
(9)
40

(10)
16
0
0

0
0
0
0

(10)
26
(9)
40

(375)

51

0

(324)

η

H κίνη ση των α ναβα λλό μενω ν φο ρο λο γικών α παιτή σ εω ν και υ ποχ ρεώσ εω ν κα τά τη διά ρκεια τη ς χ ρήσ η ς που έληξε την 31 Δ εκεμβ ρίου 2011 έχ ει ω ς α κο λο ύθ ω ς:

Α να προσ α ρμο γή αξία ς πα γίω ν σ το ιχ είω ν
Α παξιώ σ εις στοιχ είω ν ενεργη τικο ύ
Δ ια φ ο ρο πο ίη σ η τω ν σ υ ντελεστώ ν α πόσ β εση ς τω ν πα γίω ν
Α πο ζη μιώ σ εις προ σ ω πικο ύ
Επισ φα λείς α παιτήσ εις
Δ ια φ ο ρά α πό α λλα γή φο ρο λο γικο ύ σ υ ντελεσ τή
Σ ύν ολ ο

Υ π όλ ο ιπο
31.12.2 010

Χρ έω σ η/(Π ίσ τω σ η )
σ τα απ ο τελ έσ μα τα

Χρ έω σ η/(Π ίσ τω σ η )
σ τη ν κ α θ αρ ή θ έσ η

Υ π όλ ο ιπο
31.12.2 011

(429)
13
11
9
0
0
(396)

0
0
(11)
2
(9)
40
22

0
0
0
(1)
0
0
(1)

(429)
13
(0)
10
(9)
40
(375)

_____
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη
υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου.
Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Στην Ελλάδα, σύμφωνα
με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα
καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ19.
Η Εταιρία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε χρήση με αντίστοιχη αύξηση της
σχετικής αναλογιστικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους
κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρίας έχει ως ακολούθως:
2012

2011

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσαρμογή ποσών Νέας Μελέτης
Δαπάνη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

49
48
33
(22)
108

39
0
15
(5)
49

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
Καθαρή υποχρέωση

108
0
108

98
(49)
49

Η Εταιρία στην παρούσα χρήση προέβη σε πρόωρη εφαρμογή των διατάξεων του ΔΛΠ 19. Το ποσό Ευρώ 48 χιλ.
περίπου αφορά περίοδο έως 31.12.2011 και λόγω μη σημαντικότητας του ποσού δεν έγινε ανακατανομή των
κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης αλλά επιβάρυνε την παρούσα χρήση, ως άλλα συνολικά έξοδα.
Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως:

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας
Συνολική πίστωση στα αποτελέσματα

31.12.2012

31.12.2011

11
5
17
33

9
5
1
15

Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας που απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω
συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης από ανεξάρτητη εταιρία αναλογιστών. Οι
λεπτομέρειες και οι βασικές παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 2011 έχουν ως
κάτωθι:
Βασικές υποθέσεις:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή

2012
3,0%
2,5%
2,0%

2011
5,2%
2,5%
2,0%

34
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται παρακάτω:
31.12.2012
1.036
80
43
36
22
9
0
1
1
33
1.261

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές (Όμιλος)
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ)
Υποχρεώσεις προς πιστωτές
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό
Υποχρεώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
Δεδουλευμένα έξοδα
Υποχρέωση Φόρου εισοδήματος
Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών
Επιταγές πληρωτέες
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2011
725
80
53
38
17
4
0
1
2
35
955

Όλες οι υποχρεώσεις θεωρούνται βραχυπρόθεσμες. Οι εύλογες αξίες των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, δεδομένης της βραχυπρόθεσμης διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι
λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, αποτελούν μία λογική προσέγγιση
των εύλογων αξιών.
24

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας περιλαμβάνουν τη μητρική της εταιρία Chipita A.E. και την θυγατρική της
μητρικής Βιομάρ Α.Ε. καθώς επίσης και τα βασικά μέλη της διοίκησης όπως περιγράφεται κατωτέρω. Οι
συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση.
Η Εταιρία δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης
για την Εταιρία, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον.
Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καμία εγγύηση δεν δόθηκε ή
λήφθηκε. Τα εκκρεμή υπόλοιπα συνήθως διακανονίζονται τοις μετρητοίς.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρίας και της μητρικής της, κατά τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2012 παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΜΕΡΟΣ
CHIPITA A.E.
ΒΙΟΜΑΡ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις
αγαθών/υπηρεσιών
και λοιπά έσοδα
1.905
60
1.965

Αγορές
αγαθών/
υπηρεσιών
7.640
0,00
7.640

Απαιτήσεις
371
18
389

Υποχρεώσεις
1.036
0,00
1.036

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρίας και της μητρικής της, κατά τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2011 παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΜΕΡΟΣ
CHIPITA Α.Ε.
ΒΙΟΜΑΡ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις
αγαθών/
υπηρεσιών και
λοιπά έσοδα
1.965
80
2.045

Αγορές
7.345
0
7.345

Απαιτήσεις
210
12
222

Υποχρεώσεις
725
0
725

35
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ – συνέχεια

Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 2011
έχουν ως εξής:
01.01
01.01
31.12.2012
31.12.2011
Αμοιβές διοικητικών στελεχών
98
177
Εργοδοτικές εισφορές
10
19
Σύνολο
108
196
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς τα διοικητικά στελέχη κατά την
31.12.2012.
25

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(α)

Δικαστικές υποθέσεις:

Δεν υπάρχουν
(β)

Δεσμεύσεις:

Δεν υπάρχουν
(γ)

Υποχρεώσεις από Συμβάσεις με προμηθευτές:

Δεν υπάρχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων με προμηθευτές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012.
(δ)

Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν είναι οριστικές, καθώς υπάρχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις,
οι οποίες αναλύονται στη Σημείωση 12 των οικονομικών καταστάσεων.
H Εταιρία περαίωσε τις ανέλεγκτες χρήσεις έως 31/12/2009 με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3888/2010 ενώ
για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2011 και 2012 υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.
Επίσης, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη προστίμων που θα επιβληθούν στην Εταιρία, επειδή δεν
αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις 2011 & 2012 που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγ. 5 Ν. 2238/1994, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από Ευρώ
10.000 έως Ευρώ 100.000, ανά χρήση.
26

ΟΜΑΛΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας συντάχθηκαν με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της
Εταιρίας. Στον Ισολογισμό της Εταιρίας οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012
υπολείπονται σημαντικά των βραχυπροθέσμων απαιτήσεων. Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλεται στη μητρική της εταιρία και η Διοίκηση της Εταιρίας έλαβε όλες τις
απαραίτητες διαβεβαιώσεις από την μητρική προκειμένου να τεκμηριωθεί η άποψή της ότι η υιοθέτηση της
αρχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της, κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, είναι
κατάλληλη.
27

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012 που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την
χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρίας.

36

Ανθέμια A.E. - Α.Ε.Β.Ε. Τροφίμων και Ποτών
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Μαΐου
2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΤ ΑΚ311615

ΜΑΠΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤ Φ157356

ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΤ ΑΕ 0698678
Αριθμός αδείας Α' τάξης 23348
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