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I. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.-31.12.2014 

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 2014 

 

Εξέλιξη – Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά τη χρήση 2014 ανήλθε σε 11.358 χιλ. Ευρώ έναντι 10.588 χιλ. 

Ευρώ κατά τη χρήση 2013 δηλαδή παρουσίασε αύξηση (7%) , μεταβολή η οποία επήλθε κυρίως λόγω 

της αύξησης των πωλήσεων των προϊόντων CHIPITA ΑΒΕΕ.  

 

Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν το 2014 σε 1.730 χιλ. Ευρώ έναντι 2.081 χιλ. Ευρώ την 

προηγούμενη χρήση λόγω της αλλαγής στο μείγμα συνεργασίας με CHIPITA ΑΒΕΕ. 

 

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα στην χρήση 2014 ανήλθαν σε 5 χιλ. Ευρώ έναντι 16 χιλ. Ευρώ στη χρήση 

2013, τα συνολικά έξοδα από 2.361 χιλ. Ευρώ στη χρήση 2013 ανήλθαν σε 2.059 χιλ. Ευρώ στη χρήση 

2014, δηλαδή μειώθηκαν 12,79 % ενώ το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε στη χρήση 2014 σε 513  

Ευρώ ενώ στη χρήση 2013 ήταν της τάξεως των 391 Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω οι ζημίες χρήσης 2014 

πριν από τους φόρους ανήλθαν σε 330 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 278 χιλ. Ευρώ στη χρήση 2013. 

 

Εντός του 2014 η Εταιρία πώλησε πάγια αξίας Ευρώ 3.400χιλ. (ακίνητο ιδιοκτησίας της στη 

Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου) με βάση την απόφαση που είχε πάρει στις 31.12.2014. Το πάγιο την 

31.12.2013 ήταν καταταγμένο στα «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς 

πώληση». Τα ανωτέρω πάγια πωλήθηκαν την 06.02.2014 έναντι ποσού Ευρώ 3.400χιλ. και δεν 

προέκυψε κέρδος ή ζημία από την πώληση, καθώς κατά την προηγούμενη χρονιά επιμέτρησε την 

εύλογη αξία των παγίων αυτών, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5, και προέβη σε απομείωση της αξία κατά 

ποσό Ευρώ 707χιλ. με ισόποση μείωση του αποθεματικού αναπροσαρμογής που είχε σχηματιστεί 

στο παρελθόν. 

 

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας κατά την 31.12.2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 2.198 χιλ. περίπου 

έναντι Ευρώ 2.380 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως. 

 

 

Οικονομικά αποτελέσματα 

 

Λόγω της μεγάλης και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα, η Εταιρία 

παρουσιάζει στη χρήση του 2014 ζημίες προ φόρων ύψους Ευρώ 330 χιλ. περίπου λειτουργώντας 

ήδη από το 2008 ως διανομέας και αποθέτης των CHIPITA ΑΒΕΕ και Hellenic catering ΑΕ  

Επιπλέον, από την 01.03.2010 η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες Διοίκησης και Λογιστικής-Οικονομικής 

υποστήριξης στην συγγενή Εταιρία ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. 
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Παρατίθενται δείκτες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σχετικοί με την οικονομική διάρθρωση 

της Εταιρίας: 

 

 

31.12.2014 

  

31.12.2013 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  2.724 

94,45% 

 4.407 

96,52% Σύνολο ενεργητικού 2.884  4.566 

      

Πάγιο ενεργητικό  160 

     5,54% 

 159 

3,48% Σύνολο ενεργητικού 2.884  4.566 

      

Ίδια κεφάλαια 2.198 

320,41% 

 2.380 

108,87% Σύνολο υποχρεώσεων 686  2.186 

 

Σύνολο υποχρεώσεων 686 

23,79% 

     2.186 

47,88% Σύνολο παθητικού 2.884  4.566 

 

Ίδια κεφάλαια 2.198 

76,21% 

 2.380 

52,12% Σύνολο παθητικού 2.884  4.566 

 

 

Ίδια κεφάλαια 2.198 

1.373,75% 

 2.380 

1.496,86% Πάγιο ενεργητικό 160  159 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.724 

492,59% 

 4.407 

212,69% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 553  2.072 

 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων (330) 

(2,91)% 

 (278) 

(2,63)% Σύνολο Πωλήσεων 11.358  10.588 

 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων (330) 

(15,01)% 

(278)  

Ίδια κεφάλαια 2.198 2.380 (11,68)% 

 

Μικτά αποτελέσματα 1.730 

15,23% 

 2.081 

19,65% Σύνολο Πωλήσεων 11.358  10.588 

 

Β. Προοπτικές για τη χρήση 2015 

 

Το 2014 χαρακτηρίστηκε από την δύσκολη οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα η οποία συνεχίζεται και 

στο 2015. Λόγω αυτής της οικονομικής συγκυρίας για τη χρήση 2015 προϋπολογίζονται ζημίες προ 

φόρων ύψους Ευρώ 230 χιλ. περίπου. 

 

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 εφόσον η Εταιρία δεν 

έχει υποχρεώσεις ή απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα. 
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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. Oι τοκοφόρες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της 

Εταιρίας διασυνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια, που προσαρμόζονται στις διαφοροποιούμενες 

συνθήκες της αγοράς. Ο κίνδυνος παρόλα αυτά είναι περιορισμένος. 

Μέσα στη χρήση 2014, η Εταιρία δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων 

ανταλλαγής επιτοκίου. 

 

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 2014, στο ποσό των 

απαιτήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στον ισολογισμό. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

 

Δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος ρευστότητας εφόσον 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 υγειών 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. 
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Δ. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

 

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας περιλαμβάνουν τη μητρική της Εταιρία CHIPITA ΑΒΕΕ και την 

συνδεδεμένη θυγατρική της ΒΙΟΜΑΡ ΑΕ. 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. 

 

E. Στοιχεία και πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα 

 

Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει εργασιακά θέματα. Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο αριθμός των 

εργαζομένων κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε 49 άτομα (31

η
 Δεκεμβρίου 2013: 51 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  



 

Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης                                                                                                                                                   Member of 
Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων                                                                               Deloitte Touche Tohmatsu 

ΑΡ Μ.Α.Ε. 28953/01ΑΤ/Β93/2052 

Αθήνα: Λεωφ. Κηφισίας 250 - 254, 152 31 Χαλάνδρι, 
Τηλ.: +30 (210) 6781.100, Fax: +30 (210) 6776.221-2 

 

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 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

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

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 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. 

  

Χατζηπαύλου Σοφιανός & 
Καµπάνης Α.Ε. 
 
 

Ορκωτοί Ελεγκτές &  
Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι 
 
Αδριανουπόλεως 1A  
551 33 Καλαµαριά 
Θεσσαλονίκη 
 
Tηλ.: +30 (2310) 406.500 
Fax:  +30 (2310) 416.447 
www.deloitte.gr 
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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 2014. 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 2012 έως 2014, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α, παρ. 1, 

του Ν. 4174/2013 το ύψος των οποίων κυμαίνεται ανά χρήση από Ευρώ 10χιλ. έως Ευρώ 100χιλ. 

Ευρώ για τη χρήση 2012 και από Ευρώ 5χιλ. έως Ευρώ 40χιλ. για τις χρήσεις 2013 – 2014. 

 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις 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 2014 και τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

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

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

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

 

Θεσσαλονίκη, 08 Ιουνίου 2015 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Αντώνης Δ. Μάρκου 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 19901 

Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. 

Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 

Αδριανουπόλεως 1Α, 551 33  Καλαμαριά 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: Ε120 



 

 

 

 

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

 

 Σημ. 01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013  

      

Πωλήσεις 5 11.358  10.588  

Κόστος πωληθέντων 7 (9.628)  (8.507)  

Μικτό κέρδος  1.730  2.081  

Έξοδα διοίκησης 8 (103)  (118)  

Έξοδα διάθεσης 9 (1.956)  (2.243)  

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 10 5  16  

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 11 (6)  (14)  

Ζημιές προ φόρων και χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων 
 

(330)  (278) 

 

Κόστος Χρηματοδότησης  0  0  

Ζημιές προ φόρων  (330)  (278) 
 

Φόροι εισοδήματος 12 161  46  

Καθαρή Ζημία Μετά από Φόρους (α)  (169)  (232)  

Λοιπά συνολικά έσοδα      

Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες 23 (18)  12  

Απομείωση αποθεματικού αναπροσαρμογής 17 0  (708)  

Φόρος εισοδήματος λοιπών συνολικών εσόδων  5  102  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)  (13)  (593)  

Συνολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) (α+β)  (182)  (825)  

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

 Σημ. 31.12.2014  31.12.2013  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού       

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 13 114  37  

Ασώματα πάγια στοιχεία 14 4  1  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 22 36  114  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 15 6  7  

Σύνολο  160  159  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό      

Αποθέματα  19  21  

Εμπορικές απαιτήσεις 16 1.218  1.158  

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 18 1.368  16  

Χρηματικά διαθέσιμα 19 119  96  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 17 0  3.116  

Σύνολο  2.724  4.407  

Σύνολο Ενεργητικού  2.884  4.566  

      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 20 192  192  

Υπέρ το άρτιο 20 1.801  1.801   

Λοιπά αποθεματικά 21 59  628  

Αποτελέσματα εις νέον  146  (241)  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  2.198  2.380  

      

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 22 12  12  

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 23 121  102  

Σύνολο  134  114  

      

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24 553  2.072  

Σύνολο  533  2.072  

      

Σύνολο Υποχρεώσεων  686  2.186  

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  2.884  4.566  

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
 



 

 

 

 

V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

 

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό, 

αφορολόγητα, 

και ειδικά 

αποθεματικά 

Αποθεματικό 

αναπροσαρμογής 

παγίων 

Σωρευμένα 

Κέρδη/ 

(Ζημιές) 

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 192 1.801 59 1.359 (198) 3.213 

Αποτελέσματα χρήσης 2013 0 0 0 (790) (43) (833) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 192 1.801 59 569 (241) 2.380 

 

Αναλογιστικά Κέρδη / ζημίες 

από συνταξ. προγρ. 0 0 0 0 (18) (18) 

Φόρος εισοδήματος λοιπών 

συνολικών εσόδων 0 0 0 0 5 5 

Διαγραφή αποθεματικού 

αναπροσαρμογής 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα 0 0 0 0 (13) (13) 

Αποτελέσματα χρήσης 2014 0 0 0 0 (169) (169) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα 0 0 0 0 (182) (182) 

Διαγραφή αποθεματικού 

αναπροσαρμογής 0 0 0 (569) 569 0 

Μεταβολή χρήσης 0 0 0 (569) 387 (182) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 

2014 192 1.801 59 0 146 2.198 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 



 

 

 

 

VI. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

 

01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

Ζημίες/Κέρδος  προ φόρων χρήσεως (330)  (278) 

Προσαρμογές για:  

Αποσβέσεις  παγίων περιουσιακών στοιχείων 36  108 

Προβλέψεις / απομειώσεις  11  3 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) 

επενδυτικής δραστηριότητας (5)  (15) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 0  0 

 
 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης  

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 2  (18) 

(Αύξηση) απαιτήσεων (610)  (704) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (1.570)  803 

 
 

Καταβληθέντες τόκοι 0  0 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0  0 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (2.466)  (101) 

 
 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Εκροές για την απόκτηση παγίων ενσώματων στοιχείων (116)  (4) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων 2.605  21 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες 2.489  17 

 
 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Μείωση (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων- 

υποχρεώσεων 0    0 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 0  0 

 
 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 23  (84) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 

χρήσεως 96  180 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της 

χρήσεως 119  96 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 



Ανθέμια A.E. - Α.Ε.Β.Ε.  Τροφίμων και Ποτών 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2014 

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 ΑΒΕΕ, και τα οικονομικά της στοιχεία ενοποιούνται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής εταιρίας. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση 2014 και εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση 

από το διοικητικό συμβούλιο την 19η Μαΐου 2015 και υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων της 

Εταιρίας κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015. 

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 

εκφρασμένες 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 2014 και καλύπτουν την περίοδο 

από 1η Ιανουαρίου έως και 31η Δεκεμβρίου 2014. 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 και ισχύουν 

κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014. 

 

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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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. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) 

 

Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρία, έχει εφαρμόσει όλα τα νέα και τροποποιημένα ΔΠΧΑ και διερμηνείες 

που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), τα οποία είναι σχετικά με τη 

δραστηριότητά του και υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1
η
 

Ιανουαρίου, 2014. Στην παράγραφο (α) παρουσιάζονται οι αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα σε ισχύ 

από την 1η Ιανουαρίου 2014. Στη παράγραφο (β) παρουσιάζονται πρότυπα, τροποποιήσεις 

προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Στη παράγραφο (γ) παρουσιάζονται 

πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(α) Αλλαγές λογιστικών προτύπων (Τροποποιήσεις στις δημοσιευμένες καταστάσεις εφαρμόσιμες 

από 2014) 

 

Οι αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα αναλύονται κατωτέρω: 

 

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου, 2014-IASB: 1η Ιανουαρίου, 2013)  

 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά εν μέρει το ΔΛΠ 27 που ασχολείται με τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις και της Διερμηνείας 12. Το νέο πρότυπο ορίζει τον “έλεγχο” πάνω σε μια οντότητα, 

καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) 

μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). ΔΠΧΑ 10 αλλάζει τον ορισμό του 

ελέγχου, έτσι ώστε ο επενδυτής θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο πάνω σε μία οικονομική οντότητα όταν 

α) έχει εξουσία επί της οικονομικής οντότητας β) είναι εκτεθειμένος, ή έχει δικαιώματα, σε 

μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξή του στην συγκεκριμένη επένδυση και γ) έχει τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να επηρεάζει τις αποδόσεις. Και τα τρία αυτά κριτήρια πρέπει 

να πληρούνται για έναν επενδυτή, ώστε να έχει τον έλεγχο πάνω σε μία επένδυση. Προηγουμένως ο 

έλεγχος οριζόταν ως η εξουσία να διοικεί κανείς τις οικονομικές και λειτουργικές πολιτικές μας 

οντότητας, έτσι ώστε να αποκτά ωφέλειες από τις δραστηριότητές της. Το ΔΠΧΑ 10 παρέχει 

συμπληρωματικές οδηγίες για το αν ένας επενδυτής έχει τον έλεγχο πάνω σε μία επένδυση. 

Ορισμένες από τις οδηγίες που ασχολούνται με το αν ή όχι ένας επενδυτής, που κατέχει λιγότερο από 

το 50% των δικαιωμάτων ψήφου σε μία οικονομική οντότητα, έχει τον έλεγχο της Εταιρίας. 

Η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου δεν είχε επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή στα ποσά 

πουαναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου, 2014-IASB: 1η Ιανουαρίου, 2013)  

 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 και, τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε μια σχετική 

διερμηνεία, την Διερμηνεία 13, «Οντότητες υπό κοινό έλεγχο – Μη νομισματικές εισφορές από 

Κοινοπρακτούντες» που έχει ενσωματωθεί στο ΔΛΠ 28 (όπως τροποποιήθηκε το 2011). Το ΔΠΧΑ 11 

ασχολείται με το πώς μία από κοινού συμφωνία, της οποίας δύο ή περισσότερα μέρη που έχουν από 

κοινού έλεγχο, θα πρέπει να ταξινομηθεί και να λογιστικοποιηθεί. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11, 

υπάρχουν μόνο δύο τύποι συμφωνιών- δλδ οι από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και οι 

κοινοπραξίες. Η ταξινόμηση των από κοινού ελεγχόμενων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11 

καθορίζεται με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών λαμβάνοντας υπ όψιν τη δομή, 
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τη νομική μορφή, τους συμβατικούς όρους που συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, και, 

κατά περίπτωση, άλλα γεγονότα και περιστάσεις. Μια από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα είναι 

μια από 

κοινού συμφωνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν από κοινού δικαιώματα επί των 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αναληφθείσες υποχρεώσεις, που σχετίζονται με τη συμφωνία 

αυτή. Μια κοινοπραξία είναι μια από κοινού συμφωνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη που 

έχουν από κοινού έλεγχο (δηλ οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία) έχουν δικαίωμα στην καθαρή 

θέση της συμφωνίας. Η αρχική και η μετέπειτα λογιστικοποίηση των κοινοπραξιών και των από 

κοινού δραστηριοτήτων διαφέρει. Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης (η αναλογική ενοποίηση δεν επιτρέπεται πλέον). Οι επενδύσεις σε από κοινού 

δραστηριότητες λογίζονται έτσι ώστε κάθε συμβαλλόμενος να αναγνωρίζει τα περιουσιακά του 

στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του επί των κοινών περιουσιακών στοιχείων), τις 

υποχρεώσεις του (συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του επί των κοινών υποχρεώσεων), τα έσοδα 

του (συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των εσόδων από τις πωλήσεις της από κοινού 

δραστηριότητας) και τα έξοδα του (συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του στις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται από κοινού). Κάθε κοινοπρακτούν μέλος λογιστικοποιεί τα στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού, καθώς και τα έσοδα-έξοδα, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην από 

κοινού δραστηριότητα σύμφωνα με τα ισχύοντα Πρότυπα. Η διοίκηση της Εταιρίας επισκόπησε και 

επανεξέτασε την ταξινόμηση των επενδύσεων της Εταιρίας σε από κοινού συμφωνίες, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 11.  

 

ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου, 2014-IASB: 1η Ιανουαρίου, 2013)  

 

Το ΔΠΧΑ 12 είναι ένα νέο πρότυπο γνωστοποιήσεων και εφαρμόζεται σε οντότητες που έχουν 

συμφέροντα σε θυγατρικές, από κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς ή / και μη ενοποιούμενες 

οικονομικές οντότητες (structured entities). Σε γενικές γραμμές, η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12 έχει ως 

αποτέλεσμα πιο εκτεταμένες γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 27 (2011) (Τροποποίηση) Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου, 2014-IASB: 1η Ιανουαρίου, 2013)  

 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις που 

πρέπει να κάνει η οντότητα, όταν ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις, σχετικά με τη 

συμμετοχή της σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Τα απαιτούμενα για τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται τώρα στο ΔΠΧΑ 10. Το πρότυπο απαιτεί, 

όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε 

θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες να λογιστικοποιούνται είτε στο κόστος ή σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9. 

 

ΔΛΠ 28 (2011) (Τροποποίηση) Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου, 2014- IASB: 1η 

Ιανουαρίου, 2013)  

 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 28 ορίζει τον λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις 

και παραθέτει τα απαιτούμενα για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 

λογιστικοποίηση των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. Το πρότυπο ορίζει, 

επίσης, την «σημαντική επιρροή» και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς εφαρμόζεται η 

μέθοδος της καθαρής θέσης. 

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση – Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ΔΛΠ 32 και αποσαφηνίζουν την έννοια «υφίσταται 

στο παρόν νομικά επιβαλλόμενο δικαίωμα για συμψηφισμό" και "ταυτόχρονη υλοποίηση και 
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διακανονισμός». Επιβάλλεται αναδρομική εφαρμογή. Επειδή η Εταιρία δεν έχει κανένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και καμία χρηματοοικονομική υποχρέωση που να πληρούν 

τις προϋποθέσεις για συμψηφισμό, η εφαρμογή των τροποποιήσεων δεν είχε καμία επίδραση στις 

γνωστοποιήσεις και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ27 (Τροποποίηση) - Εταιρίες επενδύσεων (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 εισάγουν εξαίρεση από την υποχρέωση ενοποίησης θυγατρικών για 

της εταιρίες επενδύσεων. Όσον αφορά την εξαίρεση, μια Εταιρία επενδύσεων απαιτείται να 

αποτιμήσει τις συμμετοχές της στις θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η εξαίρεση 

δεν ισχύει για τις εταιρίες επενδύσεων που παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με επενδυτικές 

δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις ορίζουν επίσης την «Εταιρία επενδύσεων» και εισάγουν νέες 

απαιτήσεις γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με τις εταιρίες επενδύσεων βάσει του ΔΠΧΑ 12 και του 

ΔΛΠ 27. Δεδομένου ότι η Εταιρία δεν είναι οικονομική οντότητα επενδύσεων η εφαρμογή των 

τροποποιήσεων δεν έχει καμία επίδραση στις γνωστοποιήσεις και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) - Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Από 

κοινού Συμφωνίες και Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες – Οδηγίες 

Μετάβασης  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014) 

Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να παρέχουν πρόσθετες διευκολύνσεις για την μετάβαση στα 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση παροχής προσαρμοσμένων 

συγκριτικών πληροφοριών μόνο για την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επίσης, έγιναν 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, ώστε να εξαλείφεται η υποχρέωση παροχής συγκριτικών 

πληροφοριών για τις περιόδους πριν από την αμέσως προηγούμενη περίοδο. 

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) Ανανέωση και Παράγωγα και Συνέχιση λογιστικής αντιστάθμισης 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

 

Οι τροποποιήσεις προβλέπουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη διακοπής της λογιστικής αντιστάθμισης εάν 

ένα παράγωγο ως μέσο αντιστάθμισης ανανεώθηκε νομικά (novated), εφόσον πληρούνται 

συγκεκριμένα κριτήρια. Προκειμένου να ωφεληθούν από την τροποποιημένη οδηγία, η νομική 

ανανέωση σε έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών. Επειδή η 

Εταιρία δεν έχει παράγωγα που υπόκεινται σε ανανέωση, η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων 

δεν είχε καμία επίδραση στις γνωστοποιήσεις και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) Το ανακτήσιμο ποσό και Γνωστοποιήσεις για τα μη –χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία (ισχύει στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2014) 

  

Ως συνέπεια της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 13, ορισμένες από τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του 

ΔΛΠ 36 σχετικά με τη επιμέτρηση του ανακτήσιμου ποσού των απομειωμένων περιουσιακών 

στοιχείων τροποποιήθηκαν. Η συνολική επίπτωση των τροποποιήσεων είναι να περιορίσει τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η γνωστοποίηση του ανακτήσιμου ποσού των περιουσιακών 

στοιχείων ή των μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών, να αποσαφηνίσει τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις και να εισάγει ρητή απαίτηση γνωστοποίησης του προεξοφλητικού επιτοκίου που 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό απομείωσης (ή της αντιστροφής απομείωσης) εκεί όπου το 

ανακτήσιμο ποσό (βάσει της εύλογης αξίας μείον τα κόστη της διάθεσης) προσδιορίζεται 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο της παρούσας αξίας. Η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων δεν 

έχουν επίδραση στις γνωστοποιήσεις και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 21 - Εισφορές (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
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Η Διερμηνεία 21 παρέχει καθοδήγηση για το πότε πρέπει να αναγνωριστεί μία υποχρέωση για 

εισφορά που επιβάλλεται από μια κυβέρνηση, τόσο για τις εισφορές που αντιμετωπίζονται λογιστικά 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 όσο και εκείνες όπου το χρονοδιάγραμμα και το ποσό της εισφοράς είναι 

βέβαιο. Η διερμηνεία αυτή καλύπτει τον λογιστικό χειρισμό για τις εκροές που επιβάλλονται στις 

επιχειρήσεις από τις κυβερνήσεις (συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών οργανισμών και παρόμοιων 

οργάνων), σύμφωνα με τους νόμους ή / και κανονισμούς. Ωστόσο, αυτή δεν περιλαμβάνει φόρους 

εισοδήματος, πρόστιμα και άλλες ποινές, υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συστήματα εμπορίας 

εκπομπών και εκροών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων Προτύπων. Η Διερμηνεία 21 ορίζει 

το δεσμευτικό γεγονός για την αναγνώριση της υποχρέωσης ως η δραστηριότητα που ενεργοποιεί 

την καταβολή της εισφοράς, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η εφαρμογή αυτής της διερμηνείας 

δεν είχε επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους - Προγράμματα καθορισμένων 

παροχών:Εισφορές εργαζομένων (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1Ιουλίου 2014) 

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών που συνδέονται με 

την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον επιτρέπει μια πρακτική 

λύση αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Εάν το ποσό 

των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας, οι εισφορές μπορούν να 

αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους της υπηρεσίας στην περίοδο κατά την οποία παρέχεται η 

αντίστοιχη υπηρεσία. Η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχει επίδραση στις 

γνωστοποιήσεις ή στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

 

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2011-2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδουςπου ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014) 

 

Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2011-2013 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 

 

• ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (οι αλλαγές 

αφορούν μόνο στη Βάση για Συμπεράσματα) – Σημασία της εφαρμογής ΔΠΧΑ 

 

Διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α., έχει την επιλογή μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και σε εφαρμογή ΔΠΧΑ ή της 

πρόωρης εφαρμογής ενός νέου ή τροποποιημένου ΔΠΧΑ τα οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό 

την προϋπόθεση ότι το νέο ή τροποποιημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την πρόωρη εφαρμογή. Μια οικονομική 

οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ για όλες τις περιόδους που καλύπτουν 

οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις ΔΠΧΑ. 

 

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων -Εξαίρεση των κοινοπραξιών από το πεδίο εφαρμογής 

 

Διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση για το 

σχηματισμό κοινοπραξίας. 

 

• ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας - Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση του 

χαρτοφυλακίου) 

 

Διευκρινίζει ότι η εξαίρεση του χαρτοφυλακίου από το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στην 

παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 ή του ΔΠΧΑ 9, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον 

ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 

32. 
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ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα - Διευκρινίσεις σχετικά με τη συσχέτιση του ΔΠΧΑ 3 και του ΔΛΠ 40 

κατά την ταξινόμηση ακινήτου ως επενδυτικού ακινήτου ή ιδιοχρησιμοποιουμένου ακινήτου 

 

Διευκρινίζει ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης 

επιχειρήσεων όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 όσο και της επένδυσης σε ακίνητο, όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 

40, τότε απαιτείται ανεξάρτητα η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων. 

 

Η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχει επίδραση στις γνωστοποιήσεις και στα ποσά που 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

 

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2010-2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014) 

 

Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2010-2012 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 

 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών - ορισμός της προϋπόθεσης 

κατοχύρωσης 

 

Τροποποιεί τους ορισμούς της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και «προϋπόθεσης αγοράς» και 

προσθέτει τους ορισμούς για την «προϋπόθεση απόδοσης» και «προϋπόθεση υπηρεσίας» (που ήταν 

προηγουμένως μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»). 

 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (με επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα) - Λογιστικός 

χειρισμός ενδεχόμενου τιμήματος σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

 

Διευκρινίζει ότι ενδεχόμενο τίμημα το οποίο έχει ταξινομηθεί ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση 

θα επιμετράται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

 

ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς - Συνάθροιση των λειτουργικών τομέων 

 

Απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις εκτιμήσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των κριτηρίων 

συνάθροισης των λειτουργικών τομέων. 

 

ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς -Συμφωνία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς 

παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας 

 

Διευκρινίζει ότι η οντότητα πρέπει να παρέχει την συμφωνία του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας μόνο εάν τα 

περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 

 

ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας - Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Διευκρινίζεται ότι το ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και στο ΔΛΠ 39, δεν αποκλείει την 

δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων χωρίς καθορισμένο 

επιτόκιο στα ποσά των τιμολογίων και χωρίς προεξόφληση, εάν οι επιπτώσεις της προεξόφλησης δεν 

είναι σημαντικές. 

 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και - μέθοδος αναπροσαρμογής - αναλογική επαναδιατύπωση των 

συσσωρευμένων αποσβέσεων 

 

Διευκρινίζεται ότι, όταν ένα ενσώματο πάγιο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η προ 

αποσβέσεων λογιστική αξία προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

λογιστικής αξίας. 
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ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών - Τα βασικά διευθυντικά στελέχη 

 

Διευκρινίζει ότι, μία Εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική 

οντότητα ή στην μητρική Εταιρία της οικονομικής οντότητας είναι συνδεδεμένο μέρος της 

οικονομικής οντότητας. 

 

Η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχει επίδραση στις γνωστοποιήσεις και στα ποσά που 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία - μέθοδος αναπροσαρμογής - αναλογική επαναδιατύπωση των 

συσσωρευμένων αποσβέσεων 

 

Διευκρινίζεται ότι, όταν ένα ενσώματο πάγιο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η προ 

αποσβέσεων λογιστική αξία προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

λογιστικής αξίας. 

 

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν 

τεθεί ακόμη σε ισχύ για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014: 

 

(β) Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και Διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 

Κανένα 

 

(γ) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα (2014) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)  

 

Η οριστική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, η οποία περιέχει τις λογιστικές αρχές για τα χρηματοοικονομικά 

μέσα, αντικαθιστά το ΔΛΠ 39. Το πρότυπο περιλαμβάνει τις λογιστικές αρχές στους ακόλουθους 

τομείς: 

o Ταξινόμηση και επιμέτρηση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται βάσει 

του επιχειρηματικού μοντέλου στο οποίο διακρατούνται και των χαρακτηριστικών των συμβατικών 

ταμειακών ροών τους. Η 2014 έκδοση του ΔΠΧΑ 9 εισάγει την κατηγορία «εύλογης αξίας μέσω 

λοιπών συνολικών εσόδων» για ορισμένα χρεόγραφα. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

ταξινομούνται με παρόμοιο τρόπο όπως στο ΔΛΠ 39, ωστόσο υπάρχουν διαφορές ως προς την 

επιμέτρηση του πιστωτικού κινδύνου της οντότητας. 

o Απομείωση. Η έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) εισάγει μια προσέγγιση «αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών» για την επιμέτρηση της απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Έτσι 

δεν είναι πλέον απαραίτητο να προηγηθεί ένα πιστωτικό γεγονός για να αναγνωριστεί μία πιστωτική 

ζημία. 

o Η λογιστική αντιστάθμισης. Εισάγει μια προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης που έχει 

σχεδιαστεί για να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με το πώς οι οικονομικές οντότητες αναλαμβάνουν 

δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου κατά την ανάληψη χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

o Αποαναγνώριση. Οι κανόνες για την αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων μεταφέρθηκαν από το ΔΛΠ 39. Η Διοίκηση της Εταιρίας αναμένει ότι η 

εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις γνωστοποιήσεις 

και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016).  

 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μία οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς να συνεχίσει να υπολογίζει, με κάποιες περιορισμένες αλλαγές, τα 

«υπόλοιπα των αναβαλλόμενων λογαριασμών ρυθμιζόμενων τιμών», σύμφωνα με τις προηγούμενες 

Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές, τόσο κατά την αρχική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ όσο και στις 
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μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Ο στόχος του ΔΠΧΑ 14 είναι να διευκρινίσει τις απαιτήσεις 

χρηματοοικονομικής αναφοράς για τα «υπόλοιπα των αναβαλλόμενων λογαριασμών ρυθμιζόμενων 

τιμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε τιμή που 

υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση. 

Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία, καθώς η Εταιρία δεν υιοθετεί για πρώτη φορά τα 

ΔΠΧΑ. 

 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017). 

 

Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων που εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με 

τους πελάτες. Παρέχονται οδηγίες σχετικά με θέματα όπως είναι η χρονική στιγμή αναγνώρισης του 

εσόδου, λογιστικοποίηση μεταβλητού τιμήματος, το κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη 

σύμβασης και διάφορα συναφή θέματα. Εισάγονται επίσης νέες γνωστοποιήσεις για τα έσοδα. Η 

Διοίκηση της Εταιρίας αναμένει ότι η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει 

σημαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται και στις γνωστοποιήσεις που γίνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει μια εύλογη εκτίμηση της 

επίδρασης του προτύπου, μέχρις ότου η Εταιρία να πραγματοποιήσει μια λεπτομερή επισκόπηση. 

 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) Λογιστική για επένδυση σε από κοινού δραστηριότητα (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)  

 

Τροποποιείτο το ΔΠΧΑ 11 ώστε να απαιτεί από έναν επενδυτή όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από 

κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία «επιχείρηση», (όπως αυτή ορίζεται από το ΔΠΧΑ 3) να 

εφαρμόσει όλες τις λογιστικές πολιτικές των συνενώσεων επιχειρήσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3. Η 

Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

 

Τροποποιείται το ΔΛΠ16 και το ΔΛΠ38 ώστε να διευκρινίζεται ότι η μέθοδος απόσβεσης που 

βασίζεται στα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός ενσώματου πάγιου στοιχείου. Επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα 

δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που 

ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε 

περιορισμένες περιπτώσεις όπου το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μέτρο των εσόδων, ή 

όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονομικών οφελών του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει 

σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση) Γεωργία: Διαρκείς φυτείες (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

 

Οι τροποποιήσεις αυτές εντάσσουν τις «διαρκείς φυτείες» στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 και όχι 

του ΔΛΠ 41, επιτρέποντας να λογιστικοποιούνται ως ενσώματα πάγια και να επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο κόστος ή στην αναπροσαρμοσμένη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 16. Επίσης εισάγει 

τον ορισμό για τις «διαρκείς φυτείες». Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν 

λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις - μέθοδος της καθαρής θέσης 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

 

Τροποποιείται το ΔΛΠ 27 ώστε να επιτρέπει την επιλογή λογιστικοποίησης των επενδύσεων σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρίες με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις ατομικές 
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οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω 

τροποποιήσεων θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός 

επενδυτή και μιας συγγενούς Εταιρίας ή κοινοπραξίας (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28 (2011) διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό της 

πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων από έναν επενδυτή σε μια συγγενή Εταιρία ή 

κοινοπραξία, ως ακολούθως. Απαιτείται η πλήρης αναγνώριση κέρδους ή ζημίας, στις οικονομικές 

καταστάσεις του επενδυτή, που προκύπτει από την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων 

που αποτελούν μια «επιχείρηση» (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3). Απαιτείται η μερική αναγνώριση 

κέρδους ή ζημίας, όπου τα περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν «επιχείρηση». Οι απαιτήσεις αυτές 

ισχύουν ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της συναλλαγής. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει 

σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2012-2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2016) 

 

Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2012-2014 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 

 

ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες 

 

Προσθέτει ειδικές οδηγίες στο ΔΠΧΑ 5 για τις περιπτώσεις στις οποίες η οικονομική οντότητα 

επαναταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο από «διακρατούμενο προς πώληση» σε 

«διακρατούμενο προς διανομή» ή αντίστροφα και τις περιπτώσεις στις οποίες η λογιστική του 

«διακρατούμενου προς διανομή» διακόπτεται. 

 

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

 

Συμπληρωματικές οδηγίες για να διευκρινίσει κατά πόσο μία συμφωνία για εξυπηρέτηση ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστά συνεχιζόμενη 

ανάμειξη και διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που αφορούν σε συμψηφισμούς 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις συνοπτικές ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις 

 

ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους 

 

Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του 

προεξοφλητικού επιτοκίου για παροχές στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία θα 

πρέπει να εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα όπως και οι παροχές που πρέπει να καταβληθούν. 

 

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά 

 

Διευκρινίζει την έννοια «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει 

ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιουλίου 2016) 

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και 

της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών 

καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 
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Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει 

σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρμογή της 

απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2016) 

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των 

θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει ότι η 

εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική 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 ΑΒΕΕ η οποία κατέχει το 100 % των μετοχών της. Οι Οικονομικές 

Καταστάσεις της Εταιρίας συντάχθηκαν με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της 

Εταιρίας. 

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 
Ωφέλιμη ζωή σε έτη 

Λογισμικά 3,33 έτη 

 

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 
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τις αξίες αυτών κατά την 31.12.2013 όπου διαπιστώθηκε τίθεται λόγος απομείωσης της αξίας τους, 

λόγω της πώλησης των ακινήτων της Εταιρίας την 06.02.2014, και έγινε αναπροσαρμογή των ποσών 

των αποθεματικών αναπροσαρμογής. 

 

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.  Η εκτιμώμενη διάρκεια της  ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία 

παγίων, έχει ως εξής: 

 

•••• Κτίρια σε ακίνητα τρίτων 5 χρόνια  

•••• Μηχανήματα 5 χρόνια 

•••• Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 5 χρόνια 

•••• Μεταφορικά μέσα 3,3 έτη 

 

3.1.4 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική 

 

Η Εταιρία έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές 

βασίζονται στη φερεγγυότητα του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών 

πληροφοριών.  

 

3.1.5 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. 

 

3.1.6 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική 

 

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από 

προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Η Εταιρία 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.  

 

3.1.7 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. 

 

3.1.8 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 
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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 συνταξιοδότησή 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 κατά τη χρήση που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2012. 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 προηγούμενη χρήση απεικονίστηκε στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ως άλλα συνολικά έξοδα. 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. 
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3.1.9 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. 

 

3.1.10 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. 

 

3.1.11 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.  

 

3.1.12 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.  

 

 

4 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 
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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 CHIPITA ΑΒΕΕ, 2) της  εμπορίας προϊόντων CHIPITA ΑΒΕΕ, και 3) της αποθήκευσης 

προϊόντων CHIPITA ΑΒΕΕ. Η Εταιρία δραστηριοποιείται μόνο στο εσωτερικό. Ανάλυση των πωλήσεων 

έχει ως εξής: 

 

 01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013

Πωλήσεις εμπορευμάτων 9.684  9.993  

Έσοδα από διανομή 1.570  505 

Έσοδα από αποθήκευση 5  22 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 99  68 

Σύνολο 11.358   10.588  

 

 

6 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013

Μισθοί και ημερομίσθια 1.085  1.250 

Εργοδοτικές εισφορές 298  362 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 9  30 

Καταβληθείσες αποζημιώσεις 44  38 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού  19  5 

Σύνολο 1.455  1.685 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων κατά την 31.12.2014 ανήλθε σε 49 άτομα (33 μισθωτοί και 16 

ημερομίσθιοι) όπως και κατά την 31.12.2013 ανήλθε σε 51 άτομα (35 μισθωτοί και 16 ημερομίσθιοι). 

 

7 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 

01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013 

Αρχικό Απόθεμα 21  3 

Πλέον αγορές αποθεμάτων 9.617  8.518 

Μείον τελικό απόθεμα (19)  (21) 

Διάφορα έξοδα 9  7 

Σύνολο κόστους 9.628   8.507 
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8 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

 

01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 70  82 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1  1 

Παροχές τρίτων 13  10 

Φόροι τέλη 2  4 

Διάφορα έξοδα 13  14 

Αποσβέσεις 2  5 

Αποζημιώσεις προσωπικού 2  2 

Σύνολο 103  118 

 

Η αμοιβή των νόμιμων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσεως 2014, ανήλθε στο ποσό των 9 χιλ. Ευρώ περίπου. 

 

9 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

 

01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.323  1.560 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 17  17 

Παροχές τρίτων 253  179 

Φόροι τέλη 38  78 

Διάφορα έξοδα 247  266 

Αποσβέσεις 35  102 

Αποζημιώσεις προσωπικού 43  41 

Σύνολο 1.956  2.243 

 

10 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

 

01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013 

Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ 0  1 

Κέρδη (ζημίες) από πώληση παγίων 5  15 

Σύνολο 5  16 

 

11 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

 

01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (5)  (11) 

Λοιπά (1)  (3) 

Σύνολο (6)  (14) 
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12 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που ίσχυε για τις ελληνικές 

ανώνυμες εταιρίες για τις χρήσεις 2013 και 2014 είναι 26%. 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: 

 31.12.2014  31.12.2013 

Φορολογικός συντελεστής 26%  26% 

Ζημίες προ φόρων εισοδήματος (330)  (278) 

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον  ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή 26% (2013: 26%) (86) 

 

(72) 

Φόρος δαπανών που δεν εκπίπτουν 4  11 

Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος & μη 

αναγνωριζόμενη φορολογική ζημία για συμψηφισμό (165) 
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Φόρος που αναλογεί στις διαφορές Δ.Π.Χ.Α. με φορολογία 

εισοδήματος 287 

 

27 

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης (ελάφρυνσης) 40  0 

 

Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση 40  0 

Ετεροχρονισμένη φορολογική Επιβάρυνση/ (ελάφρυνση)  (201)  (46) 

Σύνολο φορολογικής Επιβάρυνσης (ελάφρυνσης) (161)  (46) 

 

Με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις υπολογίστηκαν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 

για τις χρήσεις 2014 και 2013 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. 

Σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διατάξεις για τη χρήση 2014 και για τις επόμενες χρήσεις, ο 

συντελεστής φορολογίας είναι 26%. 

 

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. 

 

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 - 2014 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 2012 έως 

2014, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 
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65Α, παρ. 1, του Ν. 4174/2013 το ύψος των οποίων κυμαίνεται ανά χρήση από Ευρώ 10χιλ. έως Ευρώ 

100χιλ. Ευρώ για τη χρήση 2012 και από Ευρώ 5χιλ. έως Ευρώ 40χιλ. για τις χρήσεις 2013 – 2014. 

Για τη χρήση 2011 επεβλήθη πρόστιμο 10.000 Ευρώ το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς μέσα στη χρήση 

2013. Έχει υποβληθεί αίτηση της Εταιρίας για να ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010-2012. 
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13 ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι μεταβολές του λογαριασμού των ενσώματων παγίων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014είχαν ως ακολούθως: 

 

 
Οικόπεδα 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 

Ενσώματα πάγια 

στοιχεία 

Αξία κτήσης      

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2014  0 0 1.063 599 1.662 

Προσθήκες χρήσεως  0 96 9 7 112 

Πωλήσεις/ διαγραφές  0 0 (9) (139) (148) 

      

      

      

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 0 96 1.063 467 1.626 

      

Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2014  0 0 (1.036) (589) (1.625) 

Προσθήκες περιόδου 0 (9) (22) (4) (35) 

Πωλήσεις/ διαγραφές  0 0 9 139 148 

      

      

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 0 9 (1.049) (454) (1.512) 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 0 87 14 13 114 

 

Δεν υφίστανται άλλοι περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή άλλες επιβαρύνσεις επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας. 
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13 ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - συνέχεια 

Οι μεταβολές του λογαριασμού των ενσώματων παγίων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2013 έχει ως ακολούθως: 

 
Οικόπεδα 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 

Ενσώματα πάγια 

στοιχεία 

Αξία κτήσης      

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2013  2.490 3.205 1.148 594 7.437 

Προσθήκες χρήσεως  0 0 0 5 5 

Πωλήσεις/ διαγραφές  0 0 (85) 0 (85) 

Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση (2.490) (3.205) 0 0 (5.695) 

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 0 0 

Απομείωση αξίας παγίων 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 0 0 1.063 599 1.662 

      

Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2013  0 (1.523) (1.078) (582) (3.183) 

Προσθήκες περιόδου 0 (64) (36) (7) (107) 

Πωλήσεις/ διαγραφές  0 0 78 0 78 

Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 0 1.587 0 0 1.587 

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 0 0 (1.036) (589) (1.625) 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2013 0 0 27 10 37 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Δεν υφίστανται άλλοι περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή άλλες επιβαρύνσεις επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας. 
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14 ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι μεταβολές του λογαριασμού των ασώματων παγίων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης που 

έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 έχουν ως ακολούθως: 

 Λογισμικά 

Αξία κτήσης  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 90 

Προσθήκες περιόδου 5 

Πωλήσεις/ διαγραφές 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 94 

  

Αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013  (90) 

Προσθήκες περιόδου (1) 

Πωλήσεις/ διαγραφές 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 (91) 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 4 

 

Η Εταιρία δεν έχει συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Οι μεταβολές του λογαριασμού των ασώματων παγίων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης που 

έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2013 έχει ως ακολούθως: 

 

 Λογισμικά 

Αξία κτήσης  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012  90 

Προσθήκες περιόδου 0 

Πωλήσεις/ διαγραφές 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 90 

  

Αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012  (89) 

Προσθήκες περιόδου (1) 

Πωλήσεις/ διαγραφές 1 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 (89) 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2013 1 

 

15 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται παρακάτω: 

 

 31.12.2014  31.12.2013 

Δοθείσες εγγυήσεις ενοικίου υποκαταστήματος Καβάλας 5  5 

Δοθείσες εγγυήσεις προς ΔΕΗ και λοιπές εγγυήσεις 1  2 

Σύνολο 6  7 
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16 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Η μεταβολή στους Λοιπούς Πελάτες οφείλεται  στην απαίτηση της Εταιρίας από την διενέργεια 

πωλήσεων στη χρήση 2013 & 2014  στην ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ οι οποίες δεν υπήρχαν στην 

προηγούμενη χρήση 2012. 

 

17 ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας την 31.12.13 αποφάσισε την πώληση παγίων με αναπόσβεστη αξία 4.108χιλ. 

Ευρώ (αξία κτήσης 5.695χιλ. Ευρώ και αποσβέσεις 1.587χιλ. Ευρώ). Επομένως, την 31.12.13 κατέταξε 

τα εν λόγω πάγια από το πάγιο ενεργητικό στο κυκλοφορούν προκειμένου να τα απεικονίσει  ως «Μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση». Επίσης, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, 

επιμέτρησε την εύλογη αξία τους και προέβει σε απομείωση της αξίας τους κατά ποσό 708χιλ. Ευρώ 

με ισόποση μείωση του αποθεματικού αναπροσαρμογής που είχε σχηματιστεί στο παρελθόν. Την 

06.02.2014 τα ανωτέρω πάγια πωλήθηκαν έναντι ποσού 3.400 χιλ. Ευρώ και δεν προέκυψε κέρδος ή 

ζημία από την πώληση αυτή.  

 

Αξία κτήσης ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2013 2.490 1.618 4.108 

Απομείωση αξίας στην εύλογη αξία   (708) 

Αξία προ φόρων   3.400 

Αναβαλλόμενη Φορολογία   (284) 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2013   3.116 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2014   0 

    

 

18 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2014  31.12.2013 

Προπληρωμένα έξοδα 559  13  

Απαίτηση από πώληση παγίων (βλέπε Σημειώσεις 17 & 27) 800  0 

Λοιπές απαιτήσεις 9  3 

Σύνολο 1.368  16 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 στα προπληρωμένα έξοδα περιλαμβάνεται κυρίως ποσό Ευρώ 533 χιλ. 

που αφορά σε προπληρωμένα ενοίκια για το κτίριο μέχρι την 6.2.2019. 

 

  

 31.12.2014  31.12.2013 

Πελάτες (Ομίλου CHIPITA) 656  206 

Πελάτες (Λοιποί) 597  976 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 6  17 

Μείον: προβλέψεις απομείωσης (41)  (41) 

Σύνολο 1.218  1.158 
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19 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 31.12.2014  31.12.2013 

Ταμείο 18  37 

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 101  59 

Σύνολο 119  96 

 

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.  

 

20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ποσό 192 χιλ. Ευρώ και το 

υπέρ το άρτιο σε 1.801 χιλ. Ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 641.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της 

Εταιρίας, μηνός Δεκεμβρίου 2014, η CHIPITA A.E.B.E. κατείχε το 100% του Μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας. 

 

21 ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρίας κατά την 31.12.2014 59 χιλ. Ευρώ 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 

31.12.2014 το τακτικό αποθεματικό ανέρχεται σε 8 χιλ. Ευρώ. 

 

(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 31.12.2014 το αφορολόγητο και ειδικώς φορολογηθέντα 

αποθεματικά ανέρχονται σε 7 χιλ. Ευρώ. 

 

(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 31.12.2014 τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 

ανέρχονται σε 44 χιλ. Ευρώ. 

 

(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 1.359 χιλ. Ευρώ το οποίο 

πιστώθηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας. Λόγω της πώλησης των γηπέδων & κτιρίων της 

Εταιρίας την 06/02/2014, έγινε μείωση του σχετικού αποθεματικού, το οποίο στις 31/12/2013 

ανέρχεται σε 569 χιλ. Ευρώ, υπολογιζόμενης και της αναλογούσας αναβαλλόμενης φορολογίας. 
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Μετά την πώληση των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας το αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων 

είναι μηδέν. 

 

 

22 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές έχει ως εξής: 

 

31.12.2014  31.12.2013  

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 36  114  

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (12)  (12)  

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση σε κατεχόμενα προς 

πώληση 0 

 

(284) * 

 24  (182)  

 

*(Βλέπε Σημείωση 17) 
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22 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - συνέχεια 

 

 

H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 έχει ως ακολούθως: 

 

 
Υπόλοιπο 

31.12.2013 

Χρέωση/(Πίστωση) 

στα αποτελέσματα 

Χρέωση/(Πίστωση) 

στην καθαρή θέση 

Χρέωση/(Πίστωση) 

μεταφορές

Υπόλοιπο

31.12.2014

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων 0 0 0 0 0 

Πάγια κατεχόμενα προς πώληση (284) 284 0 0 0 

Διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης 

των παγίων 94 (83) 0 0 11 

Αποζημιώσεις προσωπικού 20 0 0 5 25 

Επισφαλείς απαιτήσεις (12) 0 0 0 (12) 

Λοιπά 0 0 0 0 0 

Σύνολο (182) 201 0 5 24 

 

Τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη ανέρχονται σε ποσό 46 χιλ. Ευρώ και επομένως η αναλογούσα αναβαλλόμενη απαίτηση ποσού 12χιλ. Ευρώ εμφανίζεται αφαιρετικά 

στα Ι.Κ. 

 

H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2013 έχει ως ακολούθως: 

 

 
Υπόλοιπο 

31.12.2012 

Χρέωση/(Πίστωση) 

στα αποτελέσματα 

Χρέωση/(Πίστωση) 

στην καθαρή θέση 

Χρέωση/(Πίστωση) 

μεταφορές

Υπόλοιπο

31.12.2013

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων (295) 0 95 200 0 

Πάγια κατεχόμενα προς πώληση 0 0 0 (284) (284) 

Διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης 

των παγίων (51) 60 0 84 94 

Αποζημιώσεις προσωπικού 22 (2) 7 (6) 20 

Επισφαλείς απαιτήσεις (9) (3) 0 0 (12) 

Λοιπά 9 (9) 0 0 0 

Σύνολο (324) 46 102 (6) (182) 
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23 ΠΡΟΒΛΕΨΗ 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 ΔΛΠ 19. 

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: 

 

 2014  2013 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 102  108 

Προσαρμογή ποσών Νέας Μελέτης 0  0 

Δαπάνη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα (βλέπε Σημειώσεις 8 & 9) 45  43 

Καταβληθείσες αποζημιώσεις (44)  (39) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 103  114 

    

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 103  114 

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (18)  (12) 

Καθαρή υποχρέωση  121  102 

 

Η Εταιρία στην προηγούμενη χρήση προέβη σε πρόωρη εφαρμογή των διατάξεων του 

αναμορφωμένου ΔΛΠ 19. 

 

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως: 

 

 31.12.2014  31.12.2013 

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης    

Κόστος υπηρεσίας 8  11 

Χρηματοοικονομικό κόστος 3  3 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας 34  29 

Συνολική πίστωση στα αποτελέσματα 45  43 

 

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 31
η
 

Δεκεμβρίου 2014 και 2013 έχουν ως κάτωθι: 

 

  

Βασικές υποθέσεις: 2014  2013 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,9%  3,5% 

Ποσοστό αύξησης αμοιβών 2,5%  2,5% 

Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 2,0%  2,0% 
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24 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται παρακάτω: 

 31.12.2014  31.12.2013 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές (Όμιλος CHIPITA) 255  1.813  

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ) 69  89 

Υποχρεώσεις προς πιστωτές 65  65 

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό  34  36 

Υποχρεώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 18  24 

Δεδουλευμένα έξοδα 10  10 

Υποχρέωση Φόρου εισοδήματος 41  0 

Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών 2  0 

Επιταγές πληρωτέες 16  6 

Λοιπές υποχρεώσεις 43  29 

Σύνολο 553  2.072 

 

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. 

 

25 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 2014 παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ 

Πωλήσεις 

αγαθών/υπηρεσιών 

και λοιπά έσοδα 

Αγορές 

αγαθών/ 

υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

CHIPITA ΑΒΕΕ 1.568 9.617 625 255 

ΒΙΟΜΑΡ ΑΕ 99 0 31 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1.667 9.617 656 255 

 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρίας και της μητρικής της, κατά τη χρήση που έληξε 

την  31 Δεκεμβρίου 2013 παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ 

Πωλήσεις 

αγαθών/ 

υπηρεσιών 

και λοιπά 

έσοδα Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

CHIPITA ΑΒΕΕ 1.954 8.518 199 1.813 

ΒΙΟΜΑΡ ΑΕ 68 0 7 0 

ΣΥΝΟΛΟ 2.022 8.518 206 1.813 
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25 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ – συνέχεια 

Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 

και 2013 έχουν ως εξής: 

 

01.01.- 

31.12.2014  

01.01.- 

31.12.2013 

Αμοιβές διοικητικών στελεχών 151  177 

Εργοδοτικές εισφορές 37  42 

Σύνολο 188  219 

 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς τα διοικητικά στελέχη κατά την 

31.12.2014. 

 

26 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 2014. 

 

(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 2010 έως και 2014 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 2012 

έως 2014, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994 και του 

άρθρου 65Α, παρ. 1, του Ν. 4174/2013 το ύψος των οποίων κυμαίνεται ανά χρήση από Ευρώ 10χιλ. 

έως Ευρώ 100χιλ. Ευρώ για τη χρήση 2012 και από Ευρώ 5χιλ. έως Ευρώ 40χιλ. για τις χρήσεις 2013 – 

2014. 

Έχει επιβληθεί και πληρωθεί πρόστιμο ύψους 10.000 Ευρώ επειδή η Εταιρία δεν αποδέχτηκε το 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2011. 

 

27 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Η Εταιρία την 07.02.2014 εισέπραξε ποσό 2.600 χιλ. Ευρώ από την πώληση των παγίων της (βλέπε 

Σημείωση 17) και για το υπόλοιπο ποσό 800 χιλ. διακανονίστηκε η τμηματική του ισόποση είσπραξη 

ανά χρήση μέχρι την 30.01.18. Έναντι του ποσού των 800.000 Ευρώ εισέπραξε εντός της χρήσης 2015 

200.000 Ευρώ. Πέραν τούτου, δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 που ενδέχεται 

να επηρεάσουν σημαντικά την χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρίας. 
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28 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19 

Μαΐου 2015. 
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