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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕ” 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ 

ΑΕΒΕ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2016, 

τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών 

αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

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

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

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

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

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 
 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

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

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

Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, 

καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

 

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

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

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 

κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει 

τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

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

για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και 

προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη  χρήση  01.7.2009 – 30.06.2010. Για τη χρήση 

01.07.2015 – 30.06.2016 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ο 

έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01.07.2015 – 

30.06.2016. 
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Γνώμη με Επιφύλαξη 
 

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

παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕ κατά την 30η Ιουνίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

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

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

 

 

 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 
 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14671 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 
 

Κύριοι Μέτοχοι: 

 

Τη χρήση του 2016 η εταιρία παρουσίασε σημαντική μείωση πωλήσεων, ωστόσο τα 

αποτελέσματα χρήσης εμφανίζονται βελτιωμένα.  Η εταιρία εκτιμά ότι η τρέχουσα χρήση θα 

είναι καλύτερη της κλειόμενης. 

   

Ακολουθούν ορισμένοι αριθμοδείκτες για τη χρήση και συγκριτικά προηγούμενης χρήσης: 

 

30/6/2016 30/6/2015

Μεγέθυνσης

Μεταβολή πωλήσεων -26,0% -15,2%

Μεταβολή κερδών προ φόρων, χρημ/κων αποτ/των & 

αποσβέσεων (EBITDA) 183% 23%

Διαχείρισης

Περιθώριο μικτού κέρδους 10,4% 6,6%

Περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων 0,8% -1,2%

Περιθώριο κέρδους προ φόρων χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) 5,7% 1,5%

Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  / πωλήσεις 8,2% 7,0%

Αποδοτικότητας

Καθαρά κέρδη  / Ιδια κεφάλαια -4,2% -13,2%

Κέρδη προ Φ/Τ  / Σύνολο ενεργητικού 3,6% -1,2%

Χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

Κερδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων & 

αποσβέσεων / Χρηματοοικονομικά έξοδα 3,09 2,30

Λειτουργική ταμειακή ροή/ Τόκοι 2,19 3,90

(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ίδια κεφάλαια 8% 22%

Ίδια κεφάλαια/ Ενεργητικό 15,1% 17,4%

Ρευστότητας

Γενική Ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 0,44 0,35

Πωλήσεις / Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2,02 2,70

Κυκλ.ταχύτητα αποθεμάτων (ημέρες) 52 17

Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων (ημέρες) 19 15

Κυκλ.ταχύτητα προμηθευτών (ημέρες) 80 54  
 

 

 

 

 

Κίνδυνοι για τη χρήση 2016-2017 

 

-Κίνδυνος από επιτόκια 

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ρύθμιση του συνολικού δανεισμού της με ευνοϊκούς όρους 

και σταθερό επιτόκιο οπότε δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο από μεταβολές επιτοκίων. 

-Συναλλαγματικός κίνδυνος 
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Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας βασίζεται στην ισοτιμία ευρώ / δολαρίου 

με αποτέλεσμα να υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος, ωστόσο η εταιρεία δεν κάνει χρήση 

προϊόντων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. 

 
-Πιστωτικό κίνδυνος 

Η πελατειακή βάση της εταιρείας είναι αρκετά ευρεία ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής 

διασπορά του κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται 

διαρκώς από την εταιρεία. H εταιρεία δεν έχει ασφάλεια πιστώσεων.  

 

-Κίνδυνος ρευστότητας  

Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων 

τραπεζικών πιστώσεων.  

 
Η εταιρεία διατηρεί εγκαταστάσεις στο Καλαμπάκι Δράμας, στο Νεροφράκτη Δράμας στους 

Αντιφιλίππους Καβάλας, στην Αλιστράτη Σερρών, στο Σιδηροχώρι Κομοτηνής, στη Μέση 

Κομοτηνής, στα Αμάραντα Κομοτηνής, στην Εργάνη Κομοτηνής, στα Ανω Αγγίστα Σερρών, 

στον Ίασμο Κομοτηνής και στο Ροδολίβος Σερρών.  

 

Επί των παγίων της εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού ευρώ 6,4 εκατ. Κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία για 

άρση μέρους των εμπράγματων βαρών. 

 

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

Νεροφράκτης Δράμας 30/11/2016 
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1 Οικονομικές καταστάσεις 

 

1.1 Κατάσταση συνολικών εσόδων  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1/7/15-30/6/16 1/7/14-30/6/15

Κύκλος εργασιών 5.1 12.534 16.939

Κόστος πωλήσεων (11.226) (15.817)

Μικτά κέρδη 1.308 1.122

Άλλα λειτουργικά έσοδα 5.2 118 310

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (257) (219)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (777) (968)

Αλλα λειτουργικά έξοδα 5.3 (65) (343)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 327 (98)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (232) (110)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 95 (208)

Μείον φόρος εισοδήματος 5.4 (153) 19

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (58) (189)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (58) (189)

Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-

βασικά (σε €) (0,061) (0,199)  
 

 

Σημείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 
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1.2 Κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 30/6/2016 30/6/2015

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5.5 6.190 6.278

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 24 18

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7 7

6.221 6.303

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 5.6 1.594 738

Πελάτες 5.7 643 703

Λοιπές απαιτήσεις 5.8 510 366

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.9 153 147

2.900 1.954

Σύνολο Ενεργητικού 9.121 8.257

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Εκδοθέν κεφάλαιο 5.10 2.777 2.777

Αποθεματικά 5.11 180 180

Αποτελέσματα εις νέο (1.579) (1.521)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.378 1.436

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια 5.12 0 175

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.13 1.072 979

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 31 31

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 1.103 1.185

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 5.14 2.452 2.348

Λοιπές υποχρεώσεις 5.15 3.859 2.993

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 70 11

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 5.12 84 119

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση 5.12 175 165

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 6.640 5.636

Σύνολο Υποχρεώσεων 7.743 6.821

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 9.121 8.257  
 

Σημείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 
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1.3 Κατάσταση ταμειακών ροών 

 
1/7/15-30/6/16 1/7/14-30/6/15

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 95 (208)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 390 351

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας  -  - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 232 110

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις  λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (856) 1.156

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (84) 286

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 963 (1.156)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (232) (110)

Καταβεβληµένοι φόροι 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 508 429

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (302) (230)

Εισροές / Εκροές από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (302) (230)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου  -  - 

Διανομή αποθεματικών

Εξοφλήσεις δανείων (200) (112)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (200) (112)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

περιόδου (α) + (β) + (γ) 6 87

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 147 60

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 153 147  
 

Σημείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 
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1.4 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων

Μη 

διανεμηθέντα 

κέρδη(ζημίες) Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2014 2.777 180 (1.332) 1.625

Αποτελέσματα χρήσης (189) (189)

Διανομή αποθεματικών  -  - 

Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2015 2.777 180 (1.521) 1.436

Αποτελέσματα χρήσης (58) (58)

Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2016 2.777 180 (1.579) 1.378  
 
 

Σημείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 

 

2 Γενικά στοιχεία εταιρείας 

 
Η εταιρεία «Χ.ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» ιδρύθηκε στις 8/8/1997 (ΦΕΚ 5989/14.8.1997 Τεύχος 

Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) από τη συγχώνευση των εταιριών «ΒΙΟΖΩΚΑΛ ΑΒΕΤΕ» & «ALFA GRAIN 

– Εκκοκκιστήρια Δράμας ΑΒΕΕ».  

 

Έχει την έδρα της στην Κοινότητα Νεροφράκτη Δράμας. Υπάγεται στη Νομαρχία Δράμας 

και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών υπ. Αριθ. 38720/51/Β/97/09.   

 

Αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι η εκκόκκιση βάμβακος και η εμπορία αγροτικών 

προϊόντων, κυρίως σιτάρι & αραβόσιτο. 

 

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους: 

 

Χρήστος Χ. Κλωναρίδης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

Ιωάννης Χριστοδουλάκης Αντιπρόεδρος 

Κωνσταντίνα Σκαρόγλου Μέλος 

 
Το ανωτέρω Δ.Σ. εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/01/2016 και θα 

διοικήσει για μία πενταετία έως 21/01/2021. 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

στις 30/11/2016 

 
 

3 Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία  

 

3.1 Πλαίσιο  κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αφορούν 

στη χρήση 01.07.2015-30.06.2016. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον 

Αύγουστο του 2016. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα μέχρι και την 30/06/2004. Οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων μέχρι 

30/6/2004 έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. Η κατάρτιση των 
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οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και 

κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών.   

 

3.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2015 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση 

καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που 

ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν αναμένεται να  έχει 

σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 

2013 τις κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  εκτός 

αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 

2013,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015. Η 

εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά: 

 

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός 

υπάρχοντος  και  σε ισχύ  ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 

το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο  ή αναθεωρημένο 

ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει 

την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα  ΔΠΧΑ.  

 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη 

λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές 

καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. Η τροποποίηση (δεν) έχει (σημαντική) 

επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας .  

 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του 

χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις 

συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».  
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Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό 

της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και 

των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», 

απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία  

 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  

είναι υποχρεωτικά για  μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα 

τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους 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. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την1 Φεβρουαρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο 

περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες 

εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 

ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον 

πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία 

βρίσκεται (βρίσκονται)  στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι 

Λογαριασμοί». Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων 

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

πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος. 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα 

ΔΠΧΑ να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων 

αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά 

την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα 

υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις 

οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες 

γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το 

οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του 

εσόδου. 
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Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 

15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο 

και απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο 

μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες 

για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία 

γνωστοποιήσεων» 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1.1.2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 29.1.2016 το Συμβούλιο 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύ¬πων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της οποίας μία 

εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοη¬θούν τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολο¬γήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των 

οποί¬ων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην 

κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν 

είναι απα¬ραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν  τις μεταβολές από ταμειακές ροές 

χρηματοδοτικών δρα¬στηριοτήτων, τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή 

απώ¬λεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών, τις μεταβολές από συναλλαγματικές 

διαφορές, τις μεταβολές της εύλογης αξίας και λοιπές μεταβολές. 

Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 

οικονομικές του καταστάσεις. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες» 

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύ¬πων εξέδωσε τροποποίηση 

στο ΔΛΠ 12 με την οποία αποσα¬φήνισε ότι: 

•    Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για 

λογιστικούς σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται 

να οδηγήσουν σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρ¬τητα με το αν ο κάτοχός τους 

πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

•    Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαί¬τησης εξετάζεται σε 

συνδυασμό με τις λοιπές αναβαλλόμε¬νες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, 

που ο φορολογικός νόμος περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκρι¬μένων φορολογητέων ζημιών 

με συγκεκριμένες κατηγορί¬ες εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφο¬ρές θα 

πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλ¬λες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της 

ίδιας κατηγορίας. 

•    Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, 

συγκρίνονται οι εκπεστέες φο¬ρολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρ¬δη 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή 

αναβαλλόμενων φορο¬λογικών απαιτήσεων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1.1.2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 

(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή 

Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 

Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή 

περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή 

ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 

συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε μια 

θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή 

των εξαιρέσεων ενοποίησης 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 

και ΔΛΠ 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων 

ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη 

εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 

2013, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. 

Η εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά: 

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» 

και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που 

προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».  

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του  σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού.  

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην 

εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι 

η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς 

παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία 

του τομέα παρουσιάζονται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική 

βάση. 

Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων 

αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.  

Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού 

στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα  ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής 

οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.  

Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 

2014,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι κατωτέρω 

τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας  εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση 

ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία 

συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των 

απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου 

διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής. 
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ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί 

να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που 

έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. 

Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον 

συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν 

απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής 

ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η 

υποχρέωση και όχι με βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός 

αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα 

επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να 

ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του 

σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση 

Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης 

οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την 

ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν 

πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική 

έκθεση είναι ελλιπής. 

ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -

Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 

2014,αποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών 

καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών  μπορεί να 

εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 

ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας 

το που  και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθόδους 

απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα 

έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών 

ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16  έτσι 

ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής 

Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, 

επιτρέπει σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη 

λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις 

ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε 
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κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 

18 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της 

απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν 

αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 Νοεμβρίου 2015. 

 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και  κρίσεις της διοίκησης 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση 

συγκεκριμένων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην 

εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι λογιστικές εκτιμήσεις και 

κρίσεις της Διοίκησης που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των Οικονομικών 

Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2016 είναι ίδιες με εκείνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την 

κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 και 

οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτημα αυτό , χωρίς οποιαδήποτε 

απόκλιση η αλλαγή 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα 

ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 

σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 

γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες. 

 

4.1 Ενσώματα πάγια 

 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος 

κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Ως κόστος κτήσεως για τα γήπεδα και τις κτιριακές εγκαταστάσεις λήφθηκε η εύλογη αξία 

αυτών κατά την 30-06-2003, η οποία και προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές 

διεθνούς κύρους. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας 

των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές 

και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα, όταν γίνονται. Τα οικόπεδα δεν 

αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με 

την σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

 

 

Μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις     10 – 37 χρόνια 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 5 – 20 χρόνια 

Μεταφορικά μέσα 5 – 7 χρόνια 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός 3 – 5 χρόνια 

Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός 5 – 9 χρόνια 

 

Οι υπολειμματικές αξίες των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων υπολογίζονται σε σχέση με 

την αξία κτήσεως σε 10%. Για τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί 

υπολειμματικές αξίες. 
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι 

διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση των 

ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

 

 

4.2 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία 

είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση 

κόστος και αξίας χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα όταν προκύπτουν.      

 

 

4.3 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του Μέσου Ετήσιου 

Σταθμικού Κόστους. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των 

αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές 

πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των 

τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.  

 

 

4.4 Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει 

με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη 

ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους 

συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 

αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της 

ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.  

 

4.5 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες χαμηλού ρίσκου επενδύσεις που  

ρευστοποιούνται άμεσα. 

 

4.6 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με την 

συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που 

είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με την συναλλαγματική 

ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτουν από την μετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

 

4.7 Μετοχικό κεφάλαιο  
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Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, 

εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος 

της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

 

Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει 

περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια  κεφάλαια της εταιρείας,  μέχρις ότου οι ίδιες 

μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό 

από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, 

εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

4.8 Δανεισμός 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη 

για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

 

4.9 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται 

να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία 

θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

4.10 Παροχές στο προσωπικό 

  

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση κατά τη συνταξιοδότηση υπολογίζονται στην 

προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που προβλέπονται από την Ελληνική 

εργατική νομοθεσία, όπως αυτές έχουν συσσωρευτεί στο τέλος της χρήσεως για τη διάρκεια 

της αναμενόμενης εργασιακής ζωής.  Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των 

μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η εταιρεία στη χρήση δεν προέβη σε 

αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 

εκτιμώντας ότι το αποτέλεσμα αυτής δεν θα είχε ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της.  

 

4.11 Προβλέψεις  

 

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 

οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

 

4.12 Αναγνώριση εσόδων 
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Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές.  Οι πωλήσεις αγαθών 

αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

 

5 Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις (ποσά σε χιλ.ευρώ) 

 

5.1 Έσοδα πωλήσεων  

 
Τα έσοδα πωλήσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Χρήση 2016 Χρήση 2015

Πωλήσεις εμπορευμάτων 4.461 7.123

Πωλήσεις προιόντων 8.029 9.759

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 38 57

12.528 16.939  
 

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αφορούν σε αραβόσιτο, κριθάρι σιτάρι, λιπάσματα και 

πολλαπλασιαστικό υλικό. Οι πωλήσεις προϊόντων αφορούν σε πωλήσεις ζωοτροφών και 

εκκοκκισμένου βάμβακος. 

 

 

5.2 Άλλα λειτουργικά έσοδα 

 
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 

Χρήση 2016 Χρήση 2015

Επιδότηση ΕΦΚ πετρελαίου 17 19

Προμήθεις διαμεσολάβησης 50 62

Συναλλαγματικές διαφορές 15 15

Αχρησιμοποίητες προβλέψεις επ ισφαλών απαιτήσεων 0 193

Λοιπά έσοδα 36 21

118 310  
 

5.3 Άλλα λειτουργικά έξοδα 

 
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως κάτωθι: 

Χρήση 2016 Χρήση 2015

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 11 11

Συναλλαγματικές διαφορές 17 330

Λοιπά έκτακτα έξοδα 37 1

65 343  
 

5.4 Φόρος εισοδήματος 

 

Χρήση 2016 Χρήση 2015

Αναβαλλόμενη φορολογική επ ιβάρυνση /(ελάφρυνση) 87 19

Τρέχουσα φορολογική επ ιβάρυνση 66 0

Σύνολο 153 19  
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5.5 Ενσώματα πάγια 

 

Ακολουθεί ανάλυση: 

 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχ/ματα 
Μετ/κά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 
εξ/σμός 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 30/06/2015 394 5.179 4.744 888 232 11.437 

Αυξήσεις   30 258 6 9 302 

Πωλήσεις/ μεταφορές           0 

Υπόλοιπο 30/06/2016 394 5.209 5.002 894 241 11.739 
              

Σωρευμένες αποσβέσεις             

Υπόλοιπο 30/06/2015   1.944 2.296 705 214 5.159 

Αποσβέσεις χρήσης   160 198 24 8 390 

Πωλήσεις/ Μεταφορές           0 

Υπόλοιπο 30/06/2016   2.104 2.494 729 222 5.549 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2016 394 3.105 2.508 165 19 6.190 

 

 

 

 
Προηγούμενη χρήση 
 

 

 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχ/ματα 
Μετ/κά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 
εξ/σμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 30/06/2014 405 5.074 4.399 779 229 320 11.206 

Αυξήσεις  105 345 109 3  562 

Πωλήσεις/ μεταφορές -11     -320 -331 

Υπόλοιπο 30/06/2015 394 5.179 4.744 888 232 0 11.437 
        

Σωρευμένες αποσβέσεις               

Υπόλοιπο 30/06/2014  1.790 2.134 677 207  4.808 

Αποσβέσεις χρήσης  154 162 28 7  351 

Πωλήσεις/ Μεταφορές       0 

Υπόλοιπο 30/06/2015   1.944 2.296 705 214   5.159 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2015 394 3.235 2.448 183 18 0 6.278 

 
 

 

 

Τα κτίρια της εταιρείας αφορούν εξ’ ολοκλήρου σε βιομηχανικά κτίρια με χώρους γραφείων 

και σιλό αποθήκευσης με συνολική επιφάνεια 11,9 χιλ. τ.μ. Ο κύριος όγκος των 

εγκαταστάσεων βρίσκεται στο Νεροφράκτη Σερρών, ενώ περιορισμένης έκτασης κτιριακές 

εγκαταστάσεις υπάρχουν στο Καλαμπάκι Δράμας, στην Εργάνη Σερρών και τους 

Αντιφιλίππους Καβάλας. 
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Τα γήπεδα αφορούν αποκλειστικά σε εκτός σχεδίου εκτάσεις, όπου βρίσκονται οι ανωτέρω 

αναφερόμενες εγκαταστάσεις. 

 

Ο κύριος όγκος των μηχανημάτων αφορά σε μηχανήματα εκκοκκιστηρίου.  

 

5.6 Αποθέματα 

 
Χρήση 2016 Χρήση 2015

Εμπορεύματα 1.482 502

Προϊόντα 41 137

Πρώτες & βοηθητικές ύλες 71 99

1.594 738  
 

 

5.7 Απαιτήσεις κατά πελατών 

 
 Οι απαιτήσεις κατά πελατών αναλύονται ως εξής: 

 

Χρήση 2016 Χρήση 2015

Υπόλοιπα πελατών 604 644

Γραμμάτια εισπρακτέα 1 26

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 21 0

Επιταγές εισπρακτέες 64 32

690 703  
 

5.8 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Χρήση 2016 Χρήση 2015

Έξοδα επομένων χρήσεων 56 19

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 217 250

Λοιπές απαιτήσεις 237 96

510 366  
 

5.9 Διαθέσιμα  

 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις.  

 

5.10  Εκδοθέν κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται σήμερα από 947.652 κοινές μετοχές 

ονομαστικής αξία 2,93 ευρώ η κάθε μία. 

 

5.11 Αποθεματικά  

 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά ποσού 175 χιλ. ευρώ δημιουργήθηκαν με βάση φορολογικούς 

νόμους και υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου μόνο σε περίπτωση διανομής τους. Η 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που σχετίζεται με τα κονδύλια αυτά και υπολογίζεται 

σε 51 χιλ. ευρώ περίπου (με συντελεστή 29%) θα αναγνωριστεί κατά το χρόνο της λήψης 

σχετικής απόφασης περί διανομής τους.  
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5.12 Τραπεζικός δανεισμός 

 
Αφορά σε δανεισμό από την Αγροτική Τράπεζα που εξοφλείται τμηματικά με τελευταία δόση 

στις 30/6/2017. Το υπόλοιπο του Δανείου έχει μεταφερθεί στα Βραχυπρόθεσμα δάνεια.  

 

5.13 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
Σύμφωνα με το Ν. 4334/2015 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών 

προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας αυξήθηκε από 26% σε 29%. Η αλλαγή 

του συντελεστή φόρου έχει εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2015.  

 

 

5.14 Οφειλές προς προμηθευτές 

 

Χρήση 2016 Χρήση 2015

Υπόλοιπα προμηθευτών 1.355 1.506

Επιταγές πληρωτέες 1.097 843

2.452 2.348  
 

 

5.15 Λοιπές  υποχρεώσεις 

 
Χρήση 2015 Χρήση 2015

Προκαταβολές πελατών 3.718 2.894

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 57 19

Λοιπές υποχρεώσεις 85 80

3.860 2.993  
 

6 Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις  

 

6.1 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος της 

αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων της εταιρείας, διενεργείται από τη Διοίκηση, και στοχεύει στον περιορισμό της 

αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από την αδυναμία πρόβλεψης 

των χρηματοοικονομικών αγορών και τις διακυμάνσεις των μεταβλητών κόστους και 

πωλήσεων. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 

τράπεζες.  

6.1.1 Συναλλαγματικός Κίνδυνος  

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος κυρίως προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού. Ο 

κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών προκύπτει από την ισοτιμία των διαφόρων νομισμάτων 

έναντι του ευρώ και αντισταθμίζεται από αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως δάνεια, του ίδιου 

νομίσματος.  

Μεγάλος μέρος των εσόδων της εταιρείας επηρεάζεται από την ισοτιμία ευρών δολαρίου με 

αποτέλεσμα να υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος ωστόσο η εταιρεία δεν 

κάνει χρήση παράγωγων προϊόντων αντιστάθμισης του σχετικού κινδύνου. 
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6.1.2 Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου  

Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις.  

Η εταιρεία φροντίζει να συναλλάσσεται με τρίτους που κρίνονται ως προς την πιστοληπτική 

τους ικανότητα. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα 

οποία δεν έχουν απομειωθεί είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η εταιρεία δεν κάνει χρήση 

ασφάλειας πιστώσεων.  

 

6.1.3 Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας 

 

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών 

διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Διοίκηση της εταιρείας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών 

διαθεσίμων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων τραπεζικών πιστώσεων. 

Στις 30/6/2015 το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας ήταν αρνητικό κατά 3,7 εκατ. ευρώ, 

γεγονός που οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση των εργασιών της εταιρίας, καθώς κατά την 

περίοδο αυτή η εταιρία λαμβάνει σημαντικές προκαταβολές από πελάτες για την αγορά 

δημητριακών και βάμβακος νέας εσοδείας.  

 

6.1.4 Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Διοίκησης της εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να 

διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της, και να διατηρήσει ιδανική σχέση 

καθαρών δανείων προς ίδια κεφάλαια.  

 

6.2 Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας 

 
Κατά την 30/6/2016 & 30/6/2015 ο αριθμός των απασχολουμένων είχε ως ακολούθως 

 

 Χρήση 2016 Χρήση 2015 

Μισθωτοί  13 13 

Ημερομίσθιοι 4 4 

Σύνολο 17 17 

 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία απασχολεί και σημαντικό αριθμό εποχικού 

προσωπικού, που δεν αποτυπώνεται στην ανωτέρω κατάσταση. 

 

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας της εταιρείας είχε ως ακολούθως: 

 

Χρήση 2016 Χρήση 2015

Έξοδα προσωπικού 537 434  
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Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 26 

εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 30/11/2016. 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προιστάμενος του 

Λογιστηρίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ402683 Α.Δ.Τ. ΑΒ133490 Α.Δ.Τ. ΑΕ203573  
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνουμε ότι οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και οι επί αυτών 

επεξηγηματικές σημειώσεις της εταιρείας “ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕ” για 

την εταιρική χρήση 1/7/2015-30/6/2016, που είναι καταχωρημένες στις σελίδες 8-26, 

είναι αυτές που αναφέρονται στην με ημερομηνία 08/12/2016 έκθεση ελέγχου μας. 

 

 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14671 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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