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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο “ΥΡΖΣΟ ΚΛΩΝΑΡΗΓΖ ΑΔΒΔ”
Έθζεζε επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΥΡΖΣΟ ΚΛΩΝΑΡΗΓΖ
εο
ΑΔΒΔ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 30 Ηνπλίνπ 2015,
ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο,
πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε
απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε
βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο,
θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο
δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ,
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ
θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε
απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη
ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια
γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη
πξνζαπμήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 01.7.2009 – 30.06.2010. Γηα ηε ρξήζε
01.07.2014 – 30.06.2015 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ
Α
Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4174/2013. Ο
έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα
ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 01.07.2014 –
30.06.2015.
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Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ
παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε’, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο
ε
ΥΡΖΣΟ ΚΛΩΝΑΡΗΓΖ ΑΔΒΔ θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2015 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε
ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάηωλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ
νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 8 Γεθεκβξίνπ 2015
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

ΘΔΟΓΩΡΟ Β. ΚΟΤΣΟΤΛΔΝΣΖ
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11081
πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125
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Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Πξνο ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο
Κχξηνη Μέηνρνη:
Σε ρξήζε ηνπ 2015 ε εηαηξία παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε πσιήζεσλ, σζηφζν ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο δελ παξνπζίαζαλ επηδείλσζε. Ζ εηαηξία εθηηκά φηη ε ηξέρνπζα ρξήζε
ζα είλαη θαιχηεξε ηεο θιεηφκελεο.
Αθνινπζνχλ νξηζκέλνη αξηζκνδείθηεο γηα ηε ρξήζε θαη ζπγθξηηηθά πξνεγνχκελεο ρξήζεο:

Μεγέζπλζεο
Μεηαβνιή πσιήζεσλ
Μεηαβνιή θεξδψλ πξν θφξσλ, ρξεκ/θσλ απνη/ησλ &
απνζβέζεσλ (EBITDA)
Γηαρείξηζεο
Πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο
Πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο πξν θφξσλ
Πεξηζψξην θέξδνπο πξν θφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ & απνζβέζεσλ (EBITDA)
Έμνδα δηνίθεζεο & δηάζεζεο / πσιήζεηο
Απνδνηηθόηεηαο
Καζαξά θέξδε / Ηδηα θεθάιαηα
Κέξδε πξν Φ/Σ / χλνιν ελεξγεηηθνχ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο
Κεξδε πξν θφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ & απνζβέζεσλ / Υξεκαηννηθνλνκηθά
έμνδα
Λεηηνπξγηθή ηακεηαθή ξνή/ Σφθνη
(Γάλεηα κείνλ ρξεκαηηθά δηαζέζηκα) / Ίδηα θεθάιαηα
Ίδηα θεθάιαηα/ Δλεξγεηηθφ
Ρεπζηόηεηαο
Γεληθή Ρεπζηφηεηα (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ /
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο)
Πσιήζεηο / Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Κπθι.ηαρχηεηα απνζεκάησλ (εκέξεο)
Κπθι.ηαρχηεηα απαηηήζεσλ (εκέξεο)
Κπθι.ηαρχηεηα πξνκεζεπηψλ (εκέξεο)

30/6/2015

30/6/2014

-15,2%

10,8%

23%

-61%

6,6%
-1,2%

5,6%
-1,0%

1,5%
7,0%

1,0%
6,6%

-13,2%
-1,2%

-25,4%
-1,5%

2,30
3,90
22%
17,4%

3,53
7,05
31%
16,7%

0,35
2,70
17
15
54

0,49
3,12
37
65
75

Κίλδπλνη γηα ηε ρξήζε 2015-2016
-Κίνδςνορ από επιηόκια
Ζ εηαηξεία έρεη πξνρσξήζεη ζε ξχζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ηεο κε επλντθνχο φξνπο
θαη ζηαζεξφ επηηφθην νπφηε δελ αληηκεησπίδεη θίλδπλν απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ.
-Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο βαζίδεηαη ζηελ ηζνηηκία επξψ / δνιαξίνπ
κε απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, σζηφζν ε εηαηξεία δελ θάλεη ρξήζε
πξντφλησλ αληηζηάζκηζεο ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ.
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-Πιζηωηικό κίνδςνορ
Ζ πειαηεηαθή βάζε ηεο εηαηξείαο είλαη αξθεηά επξεία ψζηε λα επηηπγράλεηαη επαξθήο
δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη
δηαξθψο απφ ηελ εηαηξεία. H εηαηξεία δελ έρεη αζθάιεηα πηζηψζεσλ.
-Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ
Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο γίλεηαη κε ζπλδπαζκφ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ
ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ.
Ζ εηαηξεία δηαηεξεί εγθαηαζηάζεηο ζην Καιακπάθη Γξάκαο, ζην Νεξνθξάθηε Γξάκαο ζηνπο
Αληηθηιίππνπο Καβάιαο, ζηελ Αιηζηξάηε εξξψλ, ζην ηδεξνρψξη Κνκνηελήο, ζηε Μέζε
Κνκνηελήο, ζηα Ακάξαληα Κνκνηελήο, ζηελ Δξγάλε Κνκνηελήο, ζηνλ Ίαζκν Κνκνηελήο
θαη ζην Ρνδνιίβνο εξξψλ.
Δπί ησλ παγίσλ ηεο εηαηξίαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνχ επξψ 3,4 εθαη.

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Νεξνθξάθηεο Γξάκαο 30/11/2015
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1
1.1

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ

ΖΜΔΗΩΖ

Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα
Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξωλ,
ρξεκαηνδνηηθώλ, θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξωλ
Μείνλ θφξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδε/(Εεκίεο) κεηά από θόξνπο

Κέξδε πξν ηόθωλ θαη απνζβέζεωλ

5.1

5.2

5.3

1/7/1430/6/15

1/7/1330/6/14

16.939
(15.817)
1.122
310
(219)
(968)
(343)

19.977
(18.864)
1.113
113
(208)
(1.119)
(47)

(98)
(110)
(208)
19
(189)

(148)
(58)
(206)
(207)
(413)

253

205

Σημείωζη : Ποζά ζε σιλ. εςπώ
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1.2

Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΖΜΔΗΩΖ

30/6/2015

30/6/2014

5.4

6.278
18
7
6.303

6.398
14
7
6.419

5.5
5.6
5.7
5.8

738
703
366
147
1.954

1.894
880
475
60
3.309

8.257

9.728

5.9
5.10

2.777
180
(1.521)
1.436

2.777
180
(1.332)
1.625

5.11
5.12

175
979
0
31
1.185

340
993
0
31
1.364

5.13
5.14

2.348
2.993
11
119

3.897
2.607
4
1

165
5.636

230
6.739

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ

6.821

8.103

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ & Τπνρξεώζεωλ

8.257

9.728

Με Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Ίδηα Κεθάιαηα
Δθδνζέλ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
ύλνιν Μαθξνπξνζέζκωλ Τπνρξεώζεωλ
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε
ρξήζε
ύλνιν Βξαρππξνζέζκωλ Τπνρξεώζεωλ

5.11
5.11

Σημείωζη : Ποζά ζε σιλ. εςπώ
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1.3

Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
1/7/1430/6/15

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θφξσλ
Πιένλ / µείνλ πξνζαξµνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα
Καηαβεβιεµέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

1/7/1330/6/14

(208)

(206)

351

353

110

3
58

1.156
286
(1.156)

(690)
(2.677)
3.626

(110)

(58)

429

409

(230)
(230)

(328)
3
(325)

(112)

(9)
(142)

(112)

(151)

87
60
147

(67)
127
60

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψµαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζξνέο / Δθξνέο απφ ινηπέο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αχμεζε / (Μείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Γηαλνκή απνζεκαηηθψλ
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (µείωζε) ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα
πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)
Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ
Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ

Σημείωζη : Ποζά ζε σιλ. εςπώ
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1.4

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

Μεηνρηθφ
θεθάιαην

Απνζεκαηηθά
θνξνινγηθψλ
λφκσλ

Με
δηαλεκεζέληα
θέξδε(δεκίεο)

2.777

189

(919)
(413)

2.777

(9)
180

2.777

180

Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2013
Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Γηαλνκή απνζεκαηηθψλ
Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2014
Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2015

(1.332)
(189)
(1.521)

χλνιν

2.047
(413)
(9)
1.625
(189)
1.436

Σημείωζη : Ποζά ζε σιλ. εςπώ

2

Γεληθά ζηνηρεία εηαηξείαο

Ζ εηαηξεία «Υ.ΚΛΩΝΑΡΗΓΖ ΑΔΒΔ» ηδξχζεθε ζηηο 8/8/1997 (ΦΔΚ 5989/14.8.1997 Σεχρνο
Α.Δ.& Δ.Π.Δ.) απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ «ΒΗΟΕΩΚΑΛ ΑΒΔΣΔ» & «ALFA GRAIN
– Δθθνθθηζηήξηα Γξάκαο ΑΒΔΔ».
Έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Κνηλφηεηα Νεξνθξάθηε Γξάκαο, ηει. 25210-52671 θαη ε
ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν είλαη http://users.otenet.gr/~klonarid. Τπάγεηαη ζηε
Ννκαξρία Γξάκαο θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ππ. Αξηζ.
38720/51/Β/97/09. Έρεη ΑΦΜ 094452108.
Αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο είλαη ε εθθφθθηζε βάκβαθνο θαη ε εκπνξία αγξνηηθψλ
πξντφλησλ, θπξίσο ζηηάξη & αξαβφζηην.
Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο:

Υξήζηνο Γ. Κισλαξίδεο
Ησάλλεο Υξηζηνδνπιάθεο
Υξήζηνο Υ. Κισλαξίδεο

Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο
Αληηπξφεδξνο
Μέινο

Σν αλσηέξσ Γ.. εθιέρζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 27/11/2013 θαη ζα
δηνηθήζεη γηα κία πεληαεηία.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο
ζηηο 30/11/2015

3
3.1

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία
Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΥΡΖΣΟ ΚΛΩΝΑΡΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ. αθνξνχλ
ζηε ρξήζε 01.07.2014-30.06.2015. Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί
ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ θαη ηηο δηεξκελείεο πνχ είραλ εθδνζεί θαη ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 2015.
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Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, έρνπλ ζπληαρζεί κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά
Πξφηππα κέρξη θαη ηελ 30/06/2004. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ρξήζεσλ κέρξη
30/6/2004 έρνπλ ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ζ θαηάξηηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηελ ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη
θξίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ.

3.2

Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα
νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξνχζαο ρξήζεο ε κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ
ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε
Οκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο .
Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» θαη ΓΠΥΑ 12
«Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο»
θαη ηξνπνπνίεζε ηα ΓΛΠ 27
«Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
θαη θνηλνπξαμίεο». Σα αλσηέξσ πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή
απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ θαζψο θαη ε
επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ:
ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο» .Σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο
θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη
ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Σν Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ
39 ή ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»
Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ
28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη
ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ
επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα
ππφ θνηλφ έιεγρν». Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο.
Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην ΓΛΠ 27
«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε
- νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο,
πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ κηα
νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη
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ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ
πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο .
ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν»
Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ
θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο — Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ
θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ
ζπκθσληψλ (joint arrangements) εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε
λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ
επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ
ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ
εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη
απφ θνηλνχ έιεγρνο. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο»
Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο
αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη
ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε
ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο
(structured entities). Ο Όκηινο έρεη πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ νξίδεη ην
πξφηππν.
Σξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 - Οδεγίεο κεηάβαζεο
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2012 θαη παξέρνπλ
επηπξφζζεηε ειάθξπλζε φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12,
πεξηνξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε κφλν ζηελ ακέζσο
πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε
ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο νληφηεηεο (structured entities) νη ηξνπνπνηήζεηο άξνπλ ηελ
απαίηεζε λα παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε
εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12.
Σξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 – Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα ηηο
Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2012
παξέρνπλ εμαίξεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ θαη αλη’
απηνχ απαηηνχλ νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε
ζπγαηξηθέο, σο κηα θαζαξή επέλδπζε πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7
(Σξνπνπνίεζε)
«Υξεκαηνπηζησηηθά
Μέζα:
Γλσζηνπνηήζεηο»-πκςεθηζκφο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ
ζπκςεθηζκφ
ελφο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ
θαη
κηαο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ζην ΓΠΥΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο . Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
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ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» -Γλσζηνπνηήζεηο
αλαθηήζηκνπ πνζνχ γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ζ ηξνπνπνίεζε εηζαγάγεη ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ
ησλ απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία
κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε» Αλαλέσζε παξαγψγσλ θαη ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο
Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ
έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη ψζηε λα
εθθαζαξηζηεί κε έλαλ λέν
θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα λφκσλ ή
θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε
δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ
εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία
Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά
είλαη ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα
ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο»
Ζ Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα ππνρξέσζε
θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ
ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 17ε Ηνπλίνπ 2014 θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη
ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο .
ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην πψο νη εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη κηα
πξαθηηθή ιχζε, αλ ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ
ππεξεζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
ηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο. Σν πξφηππν ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο
εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ
ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ην ηνλ
πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ
βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ)
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Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2013 θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ηνπο θαησηέξσ θχθινπο πεξηνξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ
ζε πθηζηάκελα πξφηππα. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κχθινο 2010-2012
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2010-2012, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ
2013, έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη
δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γ.Π.Υ.Α 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»
Σξνπνπνηνχληαη νη νξηζκνί ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» θαη ησλ «ζπλζεθψλ αγνξάο»
θαη πξνζηίζεληαη νξηζκνί γηα ηνπο «φξνπο απφδνζεο» θαη ηνπο «φξνπο πξνυπεξεζίαο» πνπ
πξνεγνπκέλσο ήηαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο»
Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ θαηαηάζζεηαη σο
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε ζα επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Γ.Π.Υ.Α. 8 «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο»
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ
εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπγθέληξσζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Γηεπθξηλίδεη επίζεο φηη
ε νληφηεηα παξέρεη κφλν ζπκθσλίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνο
παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηνπ ηνκέα παξνπζηάδνληαη ηαθηηθά.
Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9
θαη ηνπ ΓΛΠ 39 δελ αθαηξνχλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηκεηξεζνχλ νη βξαρππξφζεζκεο
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη επηηφθην ζηα ηηκνινγεκέλα πνζά,
απξνεμφθιεηεο εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθφ.
Γ.Λ.Π. 16 «Δλζψκαηα Πάγηα»
Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ
αλαπξνζαξκφδεηαη ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα
ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο.
Γ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο «βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ
ζηειέρνπο» ζηελ αλαθέξνπζα νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο
νληφηεηαο, είλαη έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
Γ.Λ.Π. 38 «Άυια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία»
Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
αλαπξνζαξκφδεηαη, ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα
ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο.
Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κχθινο 2011-2013
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2011-2013, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ
2013, έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 18ε Γεθεκβξίνπ 2014.
Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νληφηεηα, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ελφο
ππάξρνληνο θαη ζε ηζρχ ΓΠΥΑ ή λα εθαξκφζεη λσξίηεξα έλα λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ
ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ππνρξεσηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν ή αλαζεσξεκέλν
ΓΠΥΑ επηηξέπεη ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή. Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα εθαξκφζεη
ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξψηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ.
Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΠΥΑ 3 εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηε
ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ίδξπζεο κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο.
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Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο»
Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΠΥΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε», ή ην ΓΠΥΑ 9
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα», αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 32
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε».
Γ.Λ.Π. 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα»
Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξεί ηνλ
νξηζκφ ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΠ 3 «πλελψζεηο
Δπηρεηξήζεσλ» θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 40
«Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα», απαηηείηαη ε μερσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξφηππσλ
μερσξηζηά.
Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κχθινο 2012-2014
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2012-2014, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 25 επηεκβξίνπ
2014, έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2016 θαη
δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 5 «Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Καηερφκελα πξνο Πψιεζε θαη
Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κηα άιιε (πρ πψιεζε
ή δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο) δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα λέν ζρέδην πψιεζεο αιιά κία
ζπλέρηζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. πλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 5. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ
δηάζεζεο δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ζχκβαζε εμππεξέηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ακνηβή, κπνξεί
λα απνηειέζεη ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ
έρεη απναλαγλσξηζηεί. Απηφ επεξεάδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφηππν.
Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζρεηηθά κε ηνλ
ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ
απαηηνχληαη ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχο αγνξάο πςειήο
πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε
ππνρξέσζε θαη φρη κε βάζε ηε ρψξα πνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη ελεξγφο
αγνξά πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζε απηφ ην λφκηζκα , ρξεζηκνπνηνχληαη ηα
επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηνηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα
ελζσκαηψλνληαη κε παξαπνκπέο κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
ζεκείνπ φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε (π.ρ. ζηε έθζεζε
Γηαρείξηζεο ) .Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο ηεο ελδηάκεζεο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ
ίδηα ζηηγκή φπσο θαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ
πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφηε ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή
έθζεζε είλαη ειιηπήο.
ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» -Πξσηνβνπιία
Γλσζηνπνίεζεο

ΧΡΗΣΟ ΚΛΩΝΑΡΙΓΗ ΑΒΔΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 30/6/2015

16

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014,
απνζαθελίδνπλ φηη ε ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη φηη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηέο αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα
εκπνδίζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ. Δπηπιένλ, νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ
φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε, θαζνξίδνληαο
ην πνπ θαη κε πνηα ζεηξά παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηηο επηηξεπηέο κεζφδνπο
απφζβεζεο
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη
θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη φηη ηα
έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γεσξγία: Γηαξθή Φπηά
Οη ηξνπνπνηήζεηο θέξλνπλ ηα δηαξθή θπηά (bearer plants), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα απμεζεί παξαγσγή, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16 έηζη
ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»-Μέζνδνο ηεο Καζαξήο
Θέζεο ζηηο Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ηελ νπνία εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2014,
επηηξέπεη ζε κία νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε
ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελλείο, ζηηο
αηνκηθέο ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ ζπληζηά επηινγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο γηα θάζε
θαηεγνξία επελδχζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
ΓΠΥΑ 10 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28
(Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πψιεζε ή
Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο
Κνηλνπξαμίαο ηνπ
Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ή νπνία εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 11
επηεκβξίνπ 2014, είλαη φηη έλα πιήξεο θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή
πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα κεξηθφ θέξδνο ή
δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ
ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηεγάδνληαη ζε κηα
ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) –Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ: Δθαξκνγή ησλ
εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο
ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12
θαη ΓΛΠ 28 γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ
ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο
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ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε
εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» -Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο
απφθηεζεο κεξηδίνπ ζε κηα απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο «απφθηεζεο» φηαλ
απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί «επηρείξεζε». Ζ
ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 14 «Ρπζκηδφκελνη Αλαβαιιφκελνη Λνγαξηαζκνί»
ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 14 «Ρπζκηδφκελνη Αλαβαιιφκελνη
Λνγαξηαζκνί». θνπφο ηνπ ΓΠΥΑ 14 είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ
ινγαξηαζκψλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε
πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε απφ ην θξάηνο.
Σν ΓΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα
ΓΠΥΑ λα ζπλερίζεη λα ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ
αλαβαιιφκελσλ ινγαξηαζκψλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά
ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα
ππφινηπα θαη νη θηλήζεηο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο
νηθνλνκηθήο ζέζεο, απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο
γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο»
ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» ην
νπνίν είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ
εζφδνπ.
Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ
15, ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη ΜΔΓ 31. Σν λέν πξφηππν θαζνξίδεη ην πψο θαη ην πφηε κηα νηθνλνκηθή
νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη έζνδν θαη απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα παξέρνπλ
ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πην θαηαηνπηζηηθέο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο.
Σν πξφηππν παξέρεη έλα εληαίν κνληέιν πέληε βεκάησλ, πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο
ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο πειάηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. Σν ΓΠΥΑ 15 δελ έρεη
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

4

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, απαηηεί ηε ρξήζε
ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ
εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη
θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2015 είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ
θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2014 θαη
νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ Πξνζάξηεκα απηψ , ρσξίο νπνηαδήπνηε
απφθιηζε ε αιιαγή
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα
ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.
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Ζ εηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ
γεγνλφησλ. Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα
πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.

4.1

Δλζώκαηα πάγηα

Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο
θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Ωο θφζηνο θηήζεσο γηα ηα γήπεδα θαη ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ιήθζεθε ε εχινγε αμία
απηψλ θαηά ηελ 30-06-2003, ε νπνία θαη πξνζδηνξίζζεθε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο
δηεζλνχο θχξνπο. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο
ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα
εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο
θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ γίλνληαη. Σα νηθφπεδα δελ
απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε
ηελ ζηαζεξή κέζνδν, κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:

Μφληκεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
Μεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
Μεηαθνξηθά κέζα
Μεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο
Λνηπφο παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο

10 – 37
5 – 20
5–7
3–5
5–9

ρξφληα
ρξφληα
ρξφληα
ρξφληα
ρξφληα

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ κφληκσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ππνινγίδνληαη ζε ζρέζε κε
ηελ αμία θηήζεσο ζε 10%. Γηα ηα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δελ έρνπλ ππνινγηζζεί
ππνιεηκκαηηθέο αμίεο.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη
δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πψιεζε ησλ
ελζψκαησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο
ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.

4.2

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Σα απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο,
φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία
είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε
θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα
απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.

4.3

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ Μέζνπ Δηήζηνπ
ηαζκηθνχ Κφζηνπο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ
απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο
πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ
ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο
θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
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4.4

Απαηηήζεηο από πειάηεο

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη
κε ηελ νλνκαζηηθή αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο
(απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε
φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο
ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Σν πνζφ ηεο
δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.

4.5

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο
φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο ρακεινχ ξίζθνπ επελδχζεηο πνπ
ξεπζηνπνηνχληαη άκεζα.

4.6

πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα

Οη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη εθπεθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηελ
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο, πνπ
είλαη εθπεθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.

4.7

Μεηνρηθό θεθάιαην

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ,
εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο
ηεο έθδνζεο. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε
επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.
Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο
κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ
απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε,
εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.

4.8

Γαλεηζκόο

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην
θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.

4.9

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο
βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη
λα ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία
ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο
δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.

4.10 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
(α) Βπασςππόθεζμερ παποσέρ
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο
έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο.
(β) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία
Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ππνινγίδνληαη ζηελ
πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή
εξγαηηθή λνκνζεζία, φπσο απηέο έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο γηα ηε δηάξθεηα
ηεο αλακελφκελεο εξγαζηαθήο δσήο. Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ
καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ εηαηξεία ζηε ρξήζε δελ πξνέβε ζε
αλαινγηζηηθή κειέηε ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19
εθηηκψληαο φηη ην απνηέιεζκα απηήο δελ ζα είρε νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο.

4.11 Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο
απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή
νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο.

4.12 Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ,
θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Οη πσιήζεηο αγαζψλ
αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη
απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.

5
5.1

εκεηώζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ποζά ζε σιλ.εςπώ)
Έζνδα πσιήζεσλ

Σα έζνδα πσιήζεσλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Χρήση 2015

Χρήση 2014

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ

7.123

8.170

Πσιήζεηο πξνηφλησλ

9.759

11.712

Πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ

57

95

16.939

19.977

Οη πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ αθνξνχλ ζε αξαβφζηην, θξηζάξη ζηηάξη, ιηπάζκαηα θαη
πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ. Οη πσιήζεηο πξντφλησλ αθνξνχλ ζε πσιήζεηο δσνηξνθψλ θαη
εθθνθθηζκέλνπ βάκβαθνο.
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5.2

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα

Σα άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα αλαιχνληαη σο θάησζη:
Χρήση 2015

Χρήση 2014

Δπηδφηεζε ΔΦΚ πεηξειαίνπ

19

17

Πξνκήζεηεο δηακεζνιάβεζεο

62

47

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

15

11

193

-

Αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Λνηπά έζνδα

5.3

21

38

310

113

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα

Σα άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο θάησζη:
Χρήση 2015
Φνξνινγηθά πξφζηηκα &
πξνζαπμήζεηο

11

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

330

Εεκίεο απφ δηαγξαθή απαηηήζεσλ

20

Λνηπά έθηαθηα έμνδα

5.4

Χρήση 2014

1

27

343

47

Δλζώκαηα πάγηα

Αθνινπζεί αλάιπζε:
Αμία θηήζεο

Γήπεδα

Τπόινηπν 30/06/2014

405

Απμήζεηο
Πσιήζεηο/ κεηαθνξέο

-11

Τπόινηπν 30/06/2015

394

Κηίξηα

Μερ/καηα

Μεη/θά
κέζα

Έπηπια &
ινηπόο
εμ/ζκόο

Έξγα ππό
εθηέιεζε
320

ύλνιν

5.074

4.399

779

229

105

345

109

3

11.206

5.179

4.744

888

232

1.790

2.134

677

207

4.808

154

162

28

7

351

1.944

2.296

705

214

5.159

3.235

2.448

183

18

562
-320

-331

0

11.437

ωξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 30/06/2014
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Πσιήζεηο/ Μεηαθνξέο

0

Τπόινηπν 30/06/2015
Αλαπόζβεζηε αμία 30/06/2015

394
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6.278

Πποηγούμενη σπήζη

Αμία θηήζεο

Γήπεδα

Τπόινηπν 30/06/2013

385

5.024

4.319

20

50

80

Απμήζεηο

Κηίξηα

Μερ/καηα

Πσιήζεηο/ κεηαθνξέο
Τπόινηπν 30/06/2014

Έπηπια
&
ινηπόο
εμ/ζκόο

Έξγα
ππό
εθηέιεζε

ύλνιν

766

226

168

10.888

23

3

152

328

320

11.206

Μεη/θά
κέζα

-10
405

-10

5.074

4.399

779

229

1.645

1.964

660

196

4.465

145

170

27

11

353

ωξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 30/06/2013
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Πσιήζεηο/ Μεηαθνξέο

-10

Τπόινηπν 30/06/2014
Αλαπόζβεζηε αμία 30/06/2014

405

-10

1.790

2.134

677

207

3.284

2.265

102

22

4.808
320

6.398

Σα θηίξηα ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ εμ’ νινθιήξνπ ζε βηνκεραληθά θηίξηα κε ρψξνπο γξαθείσλ
θαη ζηιφ απνζήθεπζεο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 11,9 ρηι. η.κ. Ο θχξηνο φγθνο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ βξίζθεηαη ζην Νεξνθξάθηε εξξψλ, ελψ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ππάξρνπλ ζην Καιακπάθη Γξάκαο, ζηελ Δξγάλε εξξψλ θαη ηνπο
Αληηθηιίππνπο Καβάιαο.
Σα γήπεδα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε εθηφο ζρεδίνπ εθηάζεηο, φπνπ βξίζθνληαη νη αλσηέξσ
αλαθεξφκελεο εγθαηαζηάζεηο.
Ο θχξηνο φγθνο ησλ κεραλεκάησλ αθνξά ζε κεραλήκαηα εθθνθθηζηεξίνπ.

5.5

Απνζέκαηα
Χρήση 2015

Χρήση 2014

Δκπνξεχκαηα

502

1.793

Πξντφληα

137

9

99

92

738

1.894

Πξψηεο & βνεζεηηθέο χιεο

5.6

Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ

Οη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Τπφινηπα πειαηψλ

Χρήση 2015

Χρήση 2014

644

826

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα

26

52

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο

32

2

703

880

5.7

Λνηπέο απαηηήζεηο

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο
απνζεκάησλ

Χρήση 2015

Χρήση 2014

19

14

250

191
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Λνηπέο απαηηήζεηο

5.8

96

270

366

475

Γηαζέζηκα

Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο.

5.9

Δθδνζέλ θεθάιαην

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη ζήκεξα απφ 947.652 θνηλέο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμία 2,93 επξψ ε θάζε κία.

5.10 Απνζεκαηηθά
Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνζνχ 175 ρηι. επξψ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε θνξνινγηθνχο
λφκνπο θαη ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ κφλν ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο. Ζ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θνλδχιηα απηά θαη ππνινγίδεηαη
ζε 51 ρηι. επξψ πεξίπνπ (κε ζπληειεζηή 29%) ζα αλαγλσξηζηεί θαηά ην ρξφλν ηεο ιήςεο
ζρεηηθήο απφθαζεο πεξί δηαλνκήο ηνπο.

5.11 Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο
Αθνξά ζε δαλεηζκφ απφ ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα πνπ εμνθιείηαη ηκεκαηηθά κε
ηειεπηαία δφζε ζηηο 30/6/2017.
5.12 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ είλαη ην πνζφ πνπ
ζα θιεζεί λα θαηαβάιιεη ε εηαηξεία κε ηε κνξθή θφξσλ ζην κέιινλ.
χκθσλα κε ην Ν. 4334/2015 ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο απμήζεθε απφ 26% ζε 29% θαη ε
πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο απμήζεθε απφ 80% ζε 100%. Ζ αιιαγή ηνπ
ζπληειεζηή θφξνπ έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 ελψ ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή
πξνθαηαβνιήο θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4336/2015 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014.
χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12 (παξ. 47) θαη ην ΓΛΠ 10 (παξ. 22) ε αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ
ζπληειεζηή πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 16/07/2015 απνηειεί «κε δηνξζσηηθφ γεγνλφο» θαη σο εθ
ηνχηνπ γηα ηηο θαηαξηηζζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 30/06/2015 ν
αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίζηεθε κε ηνλ ηζρχνληα θαηά ηελ 30/06/2015
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 26%. Δάλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο είρε ππνινγηζηεί κε ηνλ λέν
ζπληειεζηή 29%, ην πνζφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζα αλέξρνληαλ ζε πνζφ
1.092 ρηι. επξψ. Σα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ θαη ε θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο ζα
εκθαλίδνληαλ κεησκέλα θαηά πνζφ 111 ρηι. επξψ.

5.13 Οθεηιέο πξνο πξνκεζεπηέο
Τπφινηπα πξνκεζεπηψλ
Δπηηαγέο πιεξσηέεο

Χρήση 2015

Χρήση 2014

1.506

2.824

843

1.073

2.348

3.897
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5.14 Άιιεο ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Χρήση 2015

Χρήση 2014

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ

2.894

2.494

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

19

20

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

80

93

2.993

2.607

6

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο & επεμεγήζεηο

6.1

θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο ν θίλδπλνο ηεο
αγνξάο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο, δηελεξγείηαη απφ ηε Γηνίθεζε, θαη ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θφζηνπο θαη
πσιήζεσλ.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε
ηξάπεδεο.
6.1.1

πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θπξίσο πξνθχπηεη απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα
φπσο επίζεο θαη απφ θαζαξέο επελδχζεηο ζε νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο
θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηζνηηκία ησλ δηαθφξσλ λνκηζκάησλ
έλαληη ηνπ επξψ θαη αληηζηαζκίδεηαη απφ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο, φπσο δάλεηα, ηνπ ίδηνπ
λνκίζκαηνο.
Μεγάινο κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο επεξεάδεηαη απφ ηελ ηζνηηκία επξψλ δνιαξίνπ κε
απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη ζεκαληηθφο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο σζηφζν ε εηαηξεία δελ
θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ πξντφλησλ αληηζηάζκηζεο ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ.

6.1.2

Αλάιπζε Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ

Ζ έθζεζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο.
Ζ εηαηξεία θξνληίδεη λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηξίηνπο πνπ θξίλνληαη σο πξνο ηελ πηζηνιεπηηθή
ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα
νπνία δελ έρνπλ απνκεησζεί είλαη ηθαλνπνηεηηθήο πηζησηηθήο πνηφηεηαο κε απνηέιεζκα λα
κελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εηαηξεία δελ θάλεη ρξήζε
αζθάιεηαο πηζηψζεσλ.

6.1.3

Αλάιπζε Κηλδύλνπ Ρεπζηόηεηαο

Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ
δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ
δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ.
ηηο 30/6/2015 ην θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξίαο ήηαλ αξλεηηθφ θαηά 3,7 εθαη. επξψ,
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γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ ηδηαίηεξε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαηά ηελ
πεξίνδν απηή ε εηαηξία ιακβάλεη ζεκαληηθέο πξνθαηαβνιέο απφ πειάηεο γηα ηελ αγνξά
δεκεηξηαθψλ θαη βάκβαθνο λέαο εζνδείαο.

6.1.4

Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ Κεθαιαίνπ

Οη ζηφρνη ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα
δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή ζρέζε
θαζαξψλ δαλείσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα.

6.2

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ θαη θόζηνο κηζζνδνζίαο

Καηά ηελ 30/6/2015 & 30/6/2014 ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ είρε σο αθνινχζσο
Μηζζσηνί
Ζκεξνκίζζηνη
χλνιν

Χρήση 2015
13
4
17

Χρήση 2014
12
3
15

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε εηαηξεία απαζρνιεί θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ, πνπ δελ απνηππψλεηαη ζηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε.
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο κηζζνδνζίαο ηεο εηαηξείαο είρε σο αθνινχζσο:

Έμνδα πξνζσπηθνχ

6.3

Χρήση 2015
434

Χρήση 2014
440

Γηόξζσζε ιάζνπο

ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηε ζηήιε 30/6/2014 έγηλε ε εμήο δηφξζσζε θνλδπιηψλ:
Κνλδύιην
Πειάηεο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο

Αξρηθό πνζό
3.557
5.284

Γηόξζσζε
-2.677
-2.677

Οξζό πνζό
880
2.607

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ηε ζειίδα 8 έσο θαη ηε ζειίδα 26
εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 30/11/2015.
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Ο Πρόεδρος & Διεσθύνων ύμβοσλος

Ο Ανηιπρόεδρος ηοσ Δ..

Ο Προιζηάμενος ηοσ Λογιζηηρίοσ

ΥΡΗΣΟ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ
Α.Δ.Σ. Π.469177

ΙΩΑΝΝΗ ΥΡΙΣΟΔΟΤΛΑΚΗ
Α.Δ.Σ. Μ.761135

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗ
Α.Δ.Σ. ΑΕ203573

ΒΔΒΑΗΩΖ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Βεβαηψλνπκε φηη νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη επί απηψλ
επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ηεο εηαηξείαο ―ΥΡΖΣΟ ΚΛΩΝΑΡΗΓΖ ΑΔΒΔ‖ γηα
ηελ εηαηξηθή ρξήζε 1/7/2014-30/6/2015, πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηηο ζειίδεο 8-26,
είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κε εκεξνκελία 08/12/2015 έθζεζε ειέγρνπ καο.

Αζήλα, 8 Γεθεκβξίνπ 2015
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
ΘΔΟΓΩΡΟ Β. ΚΟΤΣΟΤΛΔΝΣΖ
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11081
πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125
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