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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 2013, 
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 
01.07.2012 – 30.06.2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 
2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 
01.07.2012 – 30.06.2013. 
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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 2013 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, 22 Νοεμβρίου 2013 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

 
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11081 
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 1/7/2012-30/6/2013 η εταιρεία παρά τη πτώση στις πωλήσεις κατάφερε να πραγματοποιήσει 
κέρδη έναντι ζημιών την προηγούμενη χρήση, ενώ εμφάνισε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά 
1,5 εκατ. ευρώ περίπου. Τέλος ολοκληρώθηκε επένδυση ύψους 900 χιλ. ευρώ περίπου που αφορά σε 
σιλό νέας τεχνολογίας για τη διατήρηση δημητριακών. 
 
Ακολουθούν ορισμένοι αριθμοδείκτες για τη χρήση και συγκριτικά προηγούμενης χρήσης: 
 

30/6/2013 30/6/2012
Μεγέθυνσης
Μεταβολή πωλήσεων -6,3% -3,0%
Μεταβολή κερδών προ φόρων, χρημ/κων αποτ/των & 
αποσβέσεων (EBITDA) 63% -6%
Διαχείρισης
Περιθώριο μικτού κέρδους 7,0% 5,3%
Περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων 0,5% -1,0%
Περιθώριο κέρδους προ φόρων χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) 2,9% 1,7%
Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  / πωλήσεις 6,7% 6,4%
Αποδοτικότητας
Καθαρά κέρδη  / Ιδια κεφάλαια 2,3% 4,5%
Κέρδη προ Φ/Τ  / Σύνολο ενεργητικού 2,1% -1,4%
Χρηματοοικονομικής μόχλευσης 
Κερδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων & 
αποσβέσεων / Χρηματοοικονομικά έξοδα 5,55 5,71
Λειτουργική ταμειακή ροή/ Τόκοι 16,31 -2,48
(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ίδια κεφάλαια 29% 26%
Ίδια κεφάλαια/ Ενεργητικό 22,4% 32,7%
Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 0,47 0,66
Πωλήσεις / Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2,80 2,88
Κυκλ.ταχύτητα αποθεμάτων (ημέρες) 26 31
Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων (ημέρες) 17 19
Κυκλ.ταχύτητα προμηθευτών (ημέρες) 62 61  
 
Κίνδυνοι για τη χρήση 2014 
-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 
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 και στο Ροδολίβο Σερρών. 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
Νεροφράκτης Δράμας 31/10/2013 
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1 Οικονομικές καταστάσεις 
 
1.1 Κατάσταση συνολικών εσόδων  
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1/7/12-30/6/13  1/7/11-30/6/12 
Κύκλος εργασιών 6.1 18.035  19.252 
Κόστος πωλήσεων  (16.770)  (18.232) 
Μικτά κέρδη  1.265  1.020 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  174  226 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (232)  (223) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (978)  (1.017) 
Αλλα λειτουργικά έξοδα 6.2 (36)  (147) 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων   193  (141) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.3 (94)  (56) 
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  99  (197) 
Μείον φόρος εισοδήματος 6.4 (51)  341 
Κέρδη μετά από φόρους  48  144 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  0  0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 48  144 
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε 
€) 0,051  0,122 

 
Σημείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 
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1.2 Κατάσταση οικονομικής θέσης 
 

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία     
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.4 6.430  6.674 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  11  18 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  6  6 
  6.447   6.698 
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία     
Αποθέματα 6.5 1.204  1.529 
Πελάτες  6.6 854  1.025 
Λοιπές απαιτήσεις 6.7 501  447 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8 127  36 

  2.686   3.037 
     
Σύνολο Ενεργητικού  9.133   9.735 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
     
Ίδια Κεφάλαια     
Εκδοθέν κεφάλαιο 6.9 2.777  3.962 
Αποθεματικά 6.10 189  189 
Αποτελέσματα εις νέο  (919)  (967) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   2.047   3.184 
     
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμα δάνεια 6.11 520  735 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.12 783  798 
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  0  418 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  31  31 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  1.334   1.982 
     
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Προμηθευτές  6.13 2.830  3.032 
Λοιπές υποχρεώσεις 6.14 2.539  1.037 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  190  362 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων  5.752   4.569 
     
Σύνολο Υποχρεώσεων  7.086   6.551 
     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων  9.133   9.735 

 
Σημείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 
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2 Κατάσταση ταμειακών ροών 
 
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων 99  (197) 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις 329  461 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 94  56 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις  λειτουργικές 
δραστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 325  (26) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 117  573 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  896  (605) 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (94)  (56) 
Καταβεβληµένοι φόροι  (233)  (345) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1.533  (139) 
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (85)  (835) 
Εισροές / Εκροές από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες (417)  418 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (502)  (417) 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου (780)  450 
Εξοφλήσεις δανείων (160)  (95) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) (940)  355 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
περιόδου (α) + (β) + (γ) 91  (201) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  36  237 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 127  36 

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

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Μη 
διανεμηθέντα 
κέρδη(ζημίες) Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2011 3.962 189 (1.111) 3.040 
Κέρδη χρήσης     144 144 
Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2012 3.962 189 (967) 3.184 
Κέρδη χρήσης   48 48 
Μείωση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (1.185)     (1.185) 
Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2013 2.777 189 -919 2.047 

 
 
Σημείωση : Ποσά σε χιλ. ευρώ 
 
3 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, τηλ. 25210-52671 και η 
ηλεκτρονική της διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι http://users.otenet.gr/~klonarid. Υπάγεται στη 
Νομαρχία Δράμας και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών υπ. Αριθ. 
38720/51/Β/97/09.  Έχει ΑΦΜ 094452108.  
 
Αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι η εκκόκκιση βάμβακος και η εμπορία αγροτικών 
προϊόντων, κυρίως σιτάρι & αραβόσιτο. 
 
Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους: 
 
Χρήστος Γ. Κλωναρίδης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
Ιωάννης Χριστοδουλάκης Αντιπρόεδρος 
Βαρβάρα Κουμπρόγλου Μέλος 
Χρήστος Χ. Κλωναρίδης Μέλος 
 
Το ανωτέρω Δ.Σ. εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4/12/2008 και θα 
διοικήσει για μία πενταετία. 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
στις 31/10/2013 
 
 
4 Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία  
 
4.1 Πλαίσιο  κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αφορούν 
στη χρήση 01.07.2012-30.06.2013. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον 
Αύγουστο του 2013. 
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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 
οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και 
κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών.   
 

4.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες 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 εταιρείας σχετικά με την επίδραση από 
την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν εφαρμογή για την τρέχουσα 
χρήση 
 
Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
έχουν ισχύ για την ετήσια λογιστική περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2012. Δεν έχουν 
υιοθετηθεί νωρίτερα και η Εταιρεία μελετά την τυχόν επίδρασή τους στις οικονομικές 
τους καταστάσεις: 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012).  

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί οι οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, βάσει του αν αυτά στο 
μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η τροποποίηση 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και στην 
επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών 
εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις 
γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του 
κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου για τις συντάξεις, στις 
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται 
με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ 
βραχυπρόθεσμων και λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015).  

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων («ΣΔΛΠ») για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση 
και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το 
ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να 
προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική 
αντιστάθμισης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  
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Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της 
παραγωγής» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 
απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της 
παραγωγής ενός ορυχείου. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. Η 
διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2013).  

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον 
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας 
οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα 
έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που 
σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν 
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2014).  

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις 
σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» (εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

Με την τροποποίηση αυτή παρέχονται διευκρινήσεις το πώς επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά θα χειριστούν ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο 
χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση 
αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις σε σχέση με την εφαρμογή των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 
20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 
Υποστήριξης». 

Ομάδα προτύπων σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες 
(εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2013).  

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού 
συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) και ΔΛΠ 28 
(Τροποποίηση). Η πρόωρη εφαρμογή τους επιτρέπεται μόνο εάν ταυτόχρονα 
εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».  
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Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και 
την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο 
αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να 
αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το νέο 
πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και 
δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με 
σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.  

• ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες».  

Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο, στις από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες και τις κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης για τις 
κοινοπραξίες δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες 
εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 
θα εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του 
παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε 
από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από 
κοινού έλεγχος.  

• ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε Άλλες Οικονομικές Οντότητες».  

Το ΔΠΧΑ 12 απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να γνωστοποιούν πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν 
στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους 
κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη 
ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities).  

• ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις».  

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και τα δύο πρότυπα 
μαζί αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει Εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους 
του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 
Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.  

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

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 28 αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό 
αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις 
απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική 
των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση 
του ΔΠΧΑ 11.  

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη 
συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον 
ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των 
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λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης 
ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των 
ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. 
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα 
συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 12. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις του τομέα στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, 
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και έχουν εφαρμογή για την τρέχουσα 
χρήση 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 
υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης 
χρήσης, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων Προτύπων και Διερμηνειών που 
αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2012:  

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011).  

Με την τροποποίηση αυτή γίνεται αντικατάσταση των αναφορών σε μια καθορισμένη 
ημερομηνία της «1ης Ιανουαρίου 2004» με την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, 
εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη 
φορά να επαναπροσδιορίσουν τις συναλλαγές που δεν αναγνωρίστηκαν και που έγιναν 
πριν την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Επίσης, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με 
το πώς μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να συνεχίσει την παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο κατά την οποία 
η οικονομική οντότητα δεν ήταν σε θέση να συμμορφωθεί με τα ΔΠΧΑ, επειδή το 
νόμισμα λειτουργίας υπόκειντο σε σημαντικό υπερπληθωρισμό. Η τροποποίηση δεν 
αφορά τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.  

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - 
μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011).  

Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ 
ολοκλήρου καθώς και για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
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μεταβιβαστεί και έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου, αλλά η οντότητα έχει 
συνεχιζόμενη ανάμιξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των 
απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012).  

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των 
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων όταν ακίνητα για επένδυση επιμετρούνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
5 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 2012 είναι ίδιες με εκείνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την 
κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 και 
οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτημα αυτώ , 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. 

 
5.1 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 
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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. 
 
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.  

 
 

5.2 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.      
 

 
5.3 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.  
 
 
5.4 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.  
 
 
5.5 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. 
 
5.6 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 
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ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που 
προκύπτουν από την μετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 
 
5.7 Μετοχικό κεφάλαιο  
 
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.  
 
5.8 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.  

 
5.9 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. 

 
5.10 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.  
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5.11 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. 
 
5.12 Αναγνώριση εσόδων 
 
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.  
 
 
6 Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις (ποσά σε χιλ.ευρώ) 
 
6.1 Έσοδα πωλήσεων  
 
Τα έσοδα πωλήσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Χρήση 2013 Χρήση 2012 
Πωλήσεις εμπορευμάτων 10.463 8.966 
Πωλήσεις προϊόντων 7.475 10.187 
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 97 99 
 18.035 19.252 

 
 
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αφορούν σε αραβόσιτο, κριθάρι σιτάρι, λιπάσματα και 
πολλαπλασιαστικό υλικό. Οι πωλήσεις προϊόντων αφορούν σε πωλήσεις ζωοτροφών και 
βάμβακος. Η παροχή υπηρεσιών αφορά σε υπηρεσίες εκκόκκισης βάμβακος και προμήθειες 
από μεσιτείες. 
 
6.2 Άλλα λειτουργικά έξοδα 
 
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως κάτωθι: 
 
 Χρήση 2013 Χρήση 2012 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0 96 
Φορολογικά πρόστιμα & 
προσαυξήσεις 6 9 
Λοιπά έκτακτα έξοδα 30 42 
 36 147 
 
 
 
6.3 Χρηματοπιστωτικά έξοδα 
 
Αφορά αποκλειστικά σε τόκους και έξοδα τραπεζικού δανεισμού. 
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6.4 Ενσώματα πάγια 
 
 
 
Ακολουθεί ανάλυση : 
 
 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχ/ματα Μετ/κά 
μέσα 

Έπιπλα 
& 

λοιπός 
εξ/σμός 

Έργα 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 30/06/2012 360 4.727 3.759 728 221 1.008 10.803 
Αυξήσεις 25 297 560 38 5 10 935 
Πωλήσεις/ μεταφορές      -850 -850 
Υπόλοιπο 30/06/2013 385 5.024 4.319 766 226 168 10.888 
        

Σωρευμένες αποσβέσεις               

Υπόλοιπο 30/06/2012  1.489 1.818 633 189  4.129 
Αποσβέσεις χρήσης  149 146 27 7  329 
Πωλήσεις/ Μεταφορές       0 
Υπόλοιπο 30/06/2013   1.638 1.964 660 196   4.458 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2013 385 3.386 2.355 106 30 168 6.430 
 
 
 
 
 
 
 
Προηγούμενη χρήση 
 
 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχ/ματα Μετ/κά 
μέσα 

Έπιπλα 
& 

λοιπός 
εξ/σμός 

Έργα 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 30/06/2011 360 4.643 3.673 697 210 398 9.981 
Αυξήσεις  84 86 44 11 610 835 
Πωλήσεις/ μεταφορές    -13   -13 
Υπόλοιπο 30/06/2012 360 4.727 3.759 728 221 1.008 10.803 
        

Σωρευμένες αποσβέσεις               

Υπόλοιπο 30/06/2011  1.300 1.590 610 180  3.680 
Αποσβέσεις χρήσης  189 228 35 9  461 
Πωλήσεις/ Μεταφορές    -12   -12 
Υπόλοιπο 30/06/2012   1.489 1.818 633 189   4.129 

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2012 360 3.238 1.941 95 32 1.008 6.674 
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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 και τους Αντιφιλίππους Καβάλας. 
 
Τα γήπεδα αφορούν αποκλειστικά σε εκτός σχεδίου εκτάσεις, όπου βρίσκονται οι ανωτέρω 
αναφερόμενες εγκαταστάσεις. 
 
Ο κύριος όγκος των μηχανημάτων αφορά σε μηχανήματα εκκοκκιστηρίου.  
 
Στην παρούσα χρήση η εταιρεία προέβει σε επανεκτίμηση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής 
ορισμένων κτιρίων και μηχανημάτων.  
 
 
6.5 Αποθέματα 

 Χρήση 2013 Χρήση 2012 
Εμπορεύματα 1.067 1.432 
Προϊόντα 12 8 
Πρώτες & βοηθητικές ύλες 125 89 
 1.204 1.529 

 
6.6 Απαιτήσεις κατά πελατών 
 
 Οι απαιτήσεις κατά πελατών αναλύονται ως εξής: 
 

 Χρήση 2013 Χρήση 2012 
Υπόλοιπα πελατών 766 454 
Γραμμάτια εισπρακτέα 16 53 
Επιταγές εισπρακτέες 72 518 
  854 1.025 

 
6.7 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
  

 Χρήση 2013 Χρήση 2012 
Έξοδα επομένων χρήσεων 12 7 
Προκαταβολές για αγορές 
αποθεμάτων 440 408 
Λοιπές απαιτήσεις 49 32 
 501 447 

 
 
6.8 Διαθέσιμα  
 

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



ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2013 
 

21 

Στις 20/8/2010 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 
ποσού ευρώ 499.998,64 με έκδοση 170.648 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας  
ευρώ 2,93 η κάθε μια. 
 
Στις 13/6/2011 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 
ποσού ευρώ 684.998,84 με έκδοση 233.788 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 
2,93. Από το ποσό αυτό μέχρι τις 30/6/2011 είχε καταβληθεί ποσό ευρώ 235.500, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό εισπράχθηκε τον Ιούλιο του 2011. 
 
Στις 31/5/2013 πραγματοποιήθηκε μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών 
ποσού ευρώ 1.184.997,48 και την ακύρωση 404.436 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής 
αξίας ευρώ 2,93. 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται σήμερα από 947.652 κοινές μετοχές 
ονομαστικής αξία 2,93 ευρώ η κάθε μία. 
 
6.10 Αποθεματικά  
 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά ποσού 185 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 48 χιλ. ευρώ περίπου (με συντελεστή 26%) θα αναγνωριστεί κατά το χρόνο της λήψης 
σχετικής απόφασης περί διανομής τους.  
 
 
6.11 Τραπεζικός δανεισμός 
 
Αφορά σε δανεισμό από την Αγροτική Τράπεζα που εξοφλείται τμηματικά με 
τελευταία δόση στις 30/6/2017. 
 
 
6.12 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Αφορούν αποκλειστικά σε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που είναι το ποσό που 
θα κληθεί να καταβάλλει η εταιρεία με τη μορφή φόρων στο μέλλον. 
 
 
6.13 Οφειλές προς προμηθευτές 
 
 Χρήση 2013 Χρήση 2012 
Υπόλοιπα προμηθευτών 1.626 1.983 
Επιταγές πληρωτέες 1.204 1.049 
 2.830 3.032 

 
 
6.14 Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις 
 

 Χρήση 2013 Χρήση 2012 
Προκαταβολές πελατών 2.042 1.002 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7 7 
Λοιπές υποχρεώσεις 490 28 
 2.539 1.037 
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7 Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις  
 
7.1 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.  

7.1.1 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. 

7.1.2 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.  

7.1.3 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.  

7.1.4 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.  

 
7.2 Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας 
 
Κατά την 30/6/2013 & 30/6/2012 ο αριθμός των απασχολουμένων είχε ως ακολούθως 
 
 Χρήση 2013 Χρήση 2012 
Μισθωτοί  12 12 
Ημερομίσθιοι 3 3 
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Σύνολο 15 15 
 
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 2013 Χρήση 2012 

Έξοδα προσωπικού 374 413 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 23 
εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 31/10/2013. 
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Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Προιστάμενος του Λογιστηρίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Π.469177 Α.Δ.Τ. ΑΕ203573

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ.761135  

 
 
 
 
 
 
 

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 1/7/2012-30/6/2013, που είναι καταχωρημένες στις σελίδες 7-23, 
είναι αυτές που αναφέρονται στην με ημερομηνία 22/11/2013 έκθεση ελέγχου μας. 
 
 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11081 

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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