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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
επί των οικονομικών καταστάσεων
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
Από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας, της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014.
Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920,
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόμου αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των επενδυτών:






1.

Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας κατά την υπό εξέταση χρήση,
καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν.
Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κρινόμενης οικονομικής χρήσεως και την
επίδρασή τους στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία.
Για τις σημαντικές συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 24.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

Τη χρήση 2014 (παρούσα χρήση) ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 4.577 χιλ., έναντι € 3.887 χιλ. της χρήσεως
2013 (προηγουμένη χρήση), σημειώνοντας αύξηση κατά € 690 χ ιλ. ή σε ποσοστό 17,75%.
Παράλληλα οι δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε € 4.284 χιλ. την παρούσα χρήση, έναντι
€ 3.619 χιλ., της προηγούμενης χρήσεως, σημειώνοντας μία αύξηση κατά € 720 χιλ. ή σε ποσοστό 19,89%.
Το μικτά αποτελέσματα – κέρδη - της Εταιρείας, προσθαφαιρουμένων των λοιπών οργανικών εσόδων / εξόδων ανήλθαν σε
€ 660 χιλ., έναντι € 283 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως σημειώνοντας αύξηση κατά € 377 χιλ., ή σε ποσοστό 133,21%.
Τα κέρδη EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) της Εταιρείας ανήλθαν σε €
1.000 χιλ., έναντι € 545 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως, σημειώνοντας αύξηση κατά € 455 χιλ. ή σε ποσοστό 83,64%.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), της Εταιρείας, ανήλθε σε € 2.149 χιλ., έναντι
€ 2.192 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως, παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα.
Σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν
προτίθεται να δοθεί μέρισμα για τη διαχειριστική χρήση 2014.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι ανώνυμες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε
έτος ως πρώτο μέρισμα το 35% των κερδών μετά φόρων μετά το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Η μη
διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η οικονομική θέση της Εταιρείας θεωρείται λίαν ικανοποιητική στο παρόν στάδιο.
Περαιτέρω για την πληρέστερη διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας δίδονται ορισμένοι από τους
σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες, καθώς επίσης ανάλυση των κινδύνων και αβεβαιοτήτων του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και λοιπές πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά, εργασιακά και λοιπά θέματα.
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Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
α) Βραχυπρόθεσμη ρευστότητα
(Current Ratio)

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.12.2014
0.66

31.12.2013
0.21
Ημέρες

(Απαιτήσεις από πελάτες) Χ 360
β) Μέση περίοδος είσπραξης
(Average Collection Period) Πωλήσεις 12 μηνών με πίστωση

13

29
Ημέρες

γ)

Μέση περίοδος πληρωμής
(Average payment period)

δ)

Kαθαρός δανεισμός
(Net Debt/Equity )

ε) Αποδοτικότητα :

(Υποχρεώσεις
προμηθευτές) Χ 360
Σύνολο αγορών

προς

Μακροπρόθεσμα &
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Καθαρή θέση

EBITDAΧ100%
Πωλήσεις

241

251

0.52

0.56

01.0131.12.2014
21.85%

01.0131.12.2013
14.00%

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εκτροφής γαλακτοπαραγωγικών ζώων και παραγωγής αγελαδινού γάλακτος
και κατά τη διενέργεια των δραστηριοτήτων του για την ευόδωση των σκοπών του εκτίθεται σε διαφόρων ειδών κινδύνους
και αβεβαιότητες οι κυριότεροι των οποίων είναι οι κάτωθι:

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα
Ο κλάδος της εκτροφής γαλακτοπαραγωγικών ζώων, καθώς επίσης και της παραγωγής και εμπορίας αγελαδινού γάλακτος
διακρίνεται για τις μικρού μεγέθους και οικογενειακές κυρίως επιχειρηματικές μονάδες. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξακολουθεί
να πιστεύει ότι μια οργανωμένη – μεσαίου μεγέθους – παραγωγική μονάδα, η οποία διαθέτει και σχετική ευελιξία έχει τη
δυνατότητα να ανταποκριθεί λίαν επαρκώς στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και να αντισταθεί σθεναρώς στους κινδύνους που
ενδέχεται να προκύψουν και σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μεταβολή των
επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εκροές που συνδέονται με τις δανειακές
υποχρεώσεις της Εταιρείας.
Για να το αντιμετωπίσει, αναλύει την έκθεσή του στη μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση προσπαθώντας να επιτύχει
αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους και τρόπους και κάνοντας συνετή διαχείριση των δανείων του.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών
εισπρακτέων. Λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία διαθέτει την παραγωγή της στη μητρική Εταιρεία δεν υφίσταται πιστωτικός
κίνδυνος.

Κίνδυνος τιμών
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές πώλησης γάλακτος. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι οι
τιμές θα μειωθούν σημαντικά στο εγγύς μέλλον.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει προγραμμάτων πληρωμών και εισπράξεων που καταρτίζονται σε
εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα υπάρχει προσεκτική παρακολούθηση των χρεών (μακροπροθέσμων και
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων) καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται.
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Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Η Διοίκηση της Εταιρείας διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της και ότι θα είναι βιώσιμη
τα προσεχή έτη. Η πιστοληπτική της ικανότητα από τους τραπεζικούς οργανισμούς είναι λίαν ικανοποιητική, ώστε να
περιορίζει τους κινδύνους ελλείψεως ρευστότητας που ενδέχεται να παρουσιασθούν. Παραλλήλως η Εταιρεία εντόνως,
προσπαθεί και εντάσσει τα επενδυτικά της σχέδια σε προγράμματα επιχορήγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή
πραγματοποίησή τους. Η Εταιρεία επίσης είναι ασφαλισμένη κατά του κινδύνου ασθενειών των ζώων.

Περιβαλλοντικά θέματα
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (εκτροφή γαλακτοπαραγωγών ζώων και παραγωγή αγελαδινού
γάλακτος), η Διοίκηση και το προσωπικό της είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την προστασία
του περιβάλλοντος. Επίσης στο χώρο του βουστασίου της εφαρμόζονται καινοτόμες πρακτικές για την επεξεργασία της
κοπριάς με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Συγκεκριμένα η χωνεμένη κοπριά, μετά τη διαδικασία ξήρανσής της,
χρησιμοποιείται για οργανική λίπανση από τους συνεργαζόμενους αγρότες.

Εργασιακά θέματα
Λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων, στην παρούσα χρήση απασχολήθηκαν δεκαέξι (16) εργαζόμενοι, ενώ στην
προηγούμενη χρήση δεκαοκτώ (18). Η Διοίκηση της Εταιρείας τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και
εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς Φορείς.

Λοιπά θέματα
Η Διοίκηση της Εταιρείας και το προσωπικό καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες στον τομέα του εμπλουτισμού και της
καλυτέρευσης της ποιότητας των φυραμάτων, ώστε να παράγουν γάλα υψηλής ποιότητας.

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014
Η ανάπτυξη του ζωικού πληθυσμού της Εταιρείας και η γενετική του βελτίωση (μέσω αγορών βιολογικών στοιχείων αλλά και
μέσω σημαντικού αριθμού γεννήσεων στην υπό εξέταση περίοδο) συνεχίστηκε και στη χρήση 2014 με απώτερο στόχο την
παραγωγή γάλακτος ανωτέρας ποιότητας και υπεροχής. Ήδη, η Εταιρεία μαζί με το «cluster» των δέκα νέων κτηνοτρόφων
που δημιούργησε στο χωριό Μέστη, παράγει πάνω από 30 τόνους γάλα την ημέρα που αντιπροσωπεύει το 2,5% της εθνικής
παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος.
Να σημειωθεί ότι η Διοίκηση προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω το «μοντέλο Campus» σύμφωνα με το οποίο η Campus
αναλαμβάνει τη στέγαση και τη σίτιση κοπαδιών συγκεκριμένων κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα αγοράζει το παραγόμενο από
τα κοπάδια αυτά γάλα δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες. Το μοντέλο αυτό αποδίδει αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα για
τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και αποτελεί ένα αρκετά ελκυστικό μοντέλο διαχείρισης κοπαδιών ζώων.
Γεγονότα μεταγενέστερα από τη λήξη της χρήσης
Τέλος, αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα, που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την
ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να χρήζουν προσαρμογής των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων
της χρήσης 2014 ή γνωστοποιήσεων.

3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014
Κατά τη χρήση 2015, η Διοίκηση της Εταιρείας ευελπιστεί, παρά την αρνητική οικονομική και πολιτική συγκυρία, ότι θα
αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή ποιοτικά εξελιγμένου γάλακτος με αυστηρό έλεγχο των προδιαγραφών προμήθειας των
πρώτων και βοηθητικών υλών, τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του τεχνικού της προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση
της παραγωγής γάλακτος και αύξηση του κύκλου εργασιών της.
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4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Οι εμπορικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για τρίτους και
έχουν ως εξής:

Αλεξανδρούπολη, 27 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ TOY ΔΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CAMPUS-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «CAMPUS-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Ε.» («η Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές 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
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 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 καταλληλόλητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής
μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική 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.
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KSi Greece
Λεωφόρος Κηφισίας 62 & Πρεμετής
151 25 Μαρούσι Αττικής
Τ: 211 411 0991 F: 211 411 1727
Φράγκων 6-8, 546 26 Θεσσαλονίκη
T/F: 2311 820 899
W: ks i greece.gr
A member of KS Interna ti ona l

Έμφαση θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των οικονομικών καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι το σύνολο των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού. Στη
γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη την 31η Μαΐου 2014 επί των οικονομικών καταστάσεων
της προηγούμενης χρήσεως.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2015
Δημήτριος Τ. Παπάζης

Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22381

Για την ΚSi Greece IKE (Α.Μ. 171)
Μέλος της KS International
Λεωφόρος Κηφισίας & Πρεμετής, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Φράγκων 6-8, 546 26 Θεσσαλονίκη
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 1 Ιαν – 31 Δεκ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1ης
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(ποσά σε χιλιάδες €)

Σημ.

Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Επίδραση επιμέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξής βιολογικών στοιχείων
Άλλα έσοδα
Μικτό αποτέλεσμα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη χρήσης

4
4

5
6
6
7
8

01.0131.12.2014

01.0131.12.2013

242
4,335
142
(4,284)
225
660
(32)
(20)
(160)
448
(190)
258

161
3,726
(219)
(3,619)
234
283
(2)
(34)
(86)
161
(84)
77

0.3015

0.0900

-

-

258

77

Κέρδη ανά μετοχή αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Βασικά & μειωμένα ανά μετοχή

9

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων / (ζημιών)
Σύνολο συγκεντρωτικών εσόδων μετά από φόρους

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των οικονομικών καταστάσεων
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 1 Ιαν – 31 Δεκ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Σημ.
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

10
11
13

6,432
3,082
5

9,338

9,519

463
405
668
6

399
65
415
8

1,542

887

10,880

10,406

15
15
15

2,524
(10)
481
1,156
4,151
4,151

2,524
(10)
482
897
3,893
3,893

16
18

1,886
2,119
374
4,379

2,191
184
2,375

17
16

2,012
263
75
2,350
6,729
10,880

1,871
2,192
75
4,138
6,513
10,406

12
11
13
14

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπό το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31.12.2013

6,081
3,252
5

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31.12.2014

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των οικονομικών καταστάσεων
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 1 Ιαν – 31 Δεκ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπό το άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

Υπόλοιπο 01.01.2013
Κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό
Υπόλοιπο 31.12.2013

2,524
2,524

(10)
(10)

476
6
482

826
77
77
(6)
897

Υπόλοιπο 01.01.2014
Κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Διανομή αποθεματικού
Υπόλοιπο 31.12.2014

2,524
2,524

(10)
(10)

482
(1)
481

897
258
258
1
1,156

Σύνολο
3,816
77
77
3,893
3,893
258
258
4,151

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των οικονομικών καταστάσεων
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 1 Ιαν – 31 Δεκ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
01.0131.12.2014

01.0131.12.2013

448

161

464
(72)
30
(101)
(142)
160

370
(72)
219
86

(94)
(253)
141

164
(174)
(793)

(160)
-

(86)
-

421

(125)

(113)
(368)
101

(195)
-

(380)

(195)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

(43)

304
-

Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(43)

304

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(2)

(16)

8
6

24
8

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Σημ.

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Aπομείωση αποθεμάτων
Αποτέλεσμα (κέρδη/ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

10
18
12
11
7

Πλέον/μείζον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
(Αύξηση) αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων

11

Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

14

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των οικονομικών καταστάσεων
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 1 Ιαν – 31 Δεκ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία CAMPUS-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο CAMPUS A.E. ιδρύθηκε το 1996
(ΦΚΕΚ 7590, 20.11.1996) στη Μέστη Αλεξανδρούπολης και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1996.
Η διάρκειά της είναι 40 έτη και η κύρια δραστηριότητά της αφορά την εμπορία και παραγωγή κτηνοτροφικών και φυτικών
προϊόντων, την εκτροφή γαλακτοπαραγωγικών ζώων και την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος.
Οι μετοχές της Εταιρείας κατέχονται κατά 100% από την Εταιρεία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» οι
μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 27 η Μαρτίου
2015 και τελούν υπό την έγκριση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες € (λειτουργικό νόμισμα), που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής:

2.1 Βάση κατάρτισης
Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με
την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2013, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών,
που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 1η Ιανουαρίου 2014 όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 παρακάτω.

2.2 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Κατά την 31.12.2013 το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά € 3.251 χιλ λαμβάνοντας υπόψη τις ανακατατάξεις των μακροπρόθεσμων
τραπεζικών υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες λόγω μη τήρησης συγκεκριμένων όρων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014
επετεύχθη αναδιάρθρωση των δανείων της Εταιρείας και το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών δανείων θα αποπληρωθεί σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα μεταξύ των ετών 2014 – 20121).
Μετά την ανωτέρω αναδιάρθρωση και την επακόλουθη ανακατάταξη των δανείων κατά την 31.12.2014 το σύνολο των
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά
σημαντικό μικρότερο ποσό ήτοι κατά € 808 χιλ. Η διαφορά α υτή υποδεικνύει ενδεχόμενη ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης
ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:



σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων προς προμηθευτές αφορά υποχρέωση προς τη μητρική εταιρεία η οποία και
βαίνει συνεχώς μειούμενη λόγω των πωλήσεως γάλακτος προς αυτή
Η διοίκηση της εταιρίας έχει την πεποίθηση ότι με την ακολουθούμενη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική
καθώς και τη στήριξη της μητρικής εταιρίας, θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της και θα αντιμετωπίσει
την ενδεχόμενη ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Για τους ανωτέρω λόγους οι συνημμένες οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2.3 Ανακατατάξεις κονδυλίων
Για σκοπούς βελτίωσης της πληροφόρησης συγκεκριμένα κονδύλια και γνωστοποιήσεις παρουσιάζονται με διαφορετικό
τρόπο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι ανακατατάξεις αυτές δεν έχουν επίδραση στην οικονομική θέση και στην
κατάσταση συνολικών της προηγούμενης χρήσης.
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Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων».
Η τροποποίηση παρέχει στις «Εταιρείες Επενδύσεων» (όπως ορίζονται από τα πρότυπα) μια εξαίρεση από την ενοποίηση
συγκεκριμένων θυγατρικών και αντί αυτού ορίζει ότι η «Εταιρεία Επενδύσεων» θα πρέπει να επιμετρήσει την επένδυσή της
σε κάθε θυγατρική που πληροί τις προϋποθέσεις, δια μέσου του αποτελέσματος σύμφωνα με το IFRS 9 ή το IAS 39.
Συμπληρωματικά η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις που αφορούν στην αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού
μιας εταιρείας ως εταιρεία επενδύσεων, σε λεπτομέρειες για τις θυγατρικές που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση καθώς
επίσης και στο είδος της σχέσης καθώς και συγκεκριμένων συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας επενδύσεων και των
θυγατρικών της. Επίσης η τροποποίηση απαιτεί μια εταιρεία επενδύσεων να χειρίζεται την συμμετοχή της σε μια θυγατρική
με τον ίδιο τρόπο τόσο στις εταιρικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση αφορά το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Το τροποποιημένο πρότυπο διευθετεί ανακολουθίες στην
συνήθη πρακτική κατά την εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Τροποποιείται το ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», προκειμένου να μειώσει τις περιπτώσεις στις οποίες
το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων ή μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών απαιτείται να γνωστοποιείται, να
αποσαφηνίσει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται, και να εισαγάγει μια ρητή υποχρέωση σε περίπτωση αναγνώρισης ή
αντιλογισμού απομείωσης όπου το ανακτήσιμο ποσό έχει υπολογισθεί βάσει της εύλογης αξίας, να γνωστοποιείται το
επίπεδο ιεράρχησης και σε περίπτωση που η αποτίμηση είναι επιπέδου 2 ή 3.να γνωστοποιείται το μοντέλο αποτίμησης και
οι βασικές παραδοχές. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»
Τροποποιείται το ΔΛΠ 39 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση”, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι δεν
υπάρχει ανάγκη για διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης, εάν ένα παράγωγο αντιστάθμισης ανανεωθεί, εφόσον
πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Μια ανανέωση υποδηλώνει μια εκδήλωση όπου τα αρχικά αντισυμβαλλόμενα μέρη σε ένα
παράγωγο συμφωνούν ότι ένας ή περισσότεροι αντισυμβαλλόμενοι εκκαθάρισης αντικαθιστούν τον αρχικό
αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να γίνει ο νέος αντισυμβαλλόμενος σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Προκειμένου
να εφαρμόσει τις τροποποιήσεις και να συνεχίσει τη λογιστική αντιστάθμισης, η ανανέωση σε συστήματα κεντρικού
αντισυμβαλλομένου (CCP) πρέπει να λάβει χώρα ως συνέπεια των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή της θέσπιση
νόμων ή κανονισμών. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πότε πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για εισφορά που επιβάλλεται από μια
κυβέρνηση, τόσο για τις εισφορές που αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες
υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία” και εκείνων όπου ο χρόνος και το ποσό της εισφοράς είναι βέβαιο. Η
Διερμηνεία προσδιορίζει τη γενεσιουργό αιτία για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης ως το γεγονός που ενεργοποιεί την
καταβολή της εισφοράς, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες για την αναγνώριση μιας
υποχρέωσης καταβολής εισφορών: α) Η υποχρέωση αναγνωρίζεται σταδιακά αν το δεσμευτικό γεγονός λαμβάνει χώρα κατά
τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου και β) Αν μια υποχρέωση ενεργοποιείται όταν επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο όριο, η
υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν το ελάχιστο όριο έχει επιτευχθεί. Η διερμηνεία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ
27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να
αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις σχετικά
με τα τρία στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου σε μία οικονομική οντότητα, και που υπαγορεύουν τους
διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική
12
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οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις αρχές για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τον Ιούνιο
του 2012 το ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να περιορίσει την
απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν
πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε»
προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες»,
ΔΛΠ 27 «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες
(2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από
κοινού συμφωνιών εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, παρά στη
νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και
2)Κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες
εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 11 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να περιορίσει
την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπροσθέτως η
τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την άμεσα προηγούμενη περίοδο.
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις γνωστοποιήσεις:
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση
Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής
οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες.
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να περιορίσει
την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπροσθέτως η
τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την άμεσα προηγούμενη περίοδο.
Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι
υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του ή τα υπόλοιπα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο «πακέτο των
πέντε» προτύπων για την ενοποίηση: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού
Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις
(2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 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 επιχειρήσεις όταν μία
οικονομική οντότητα ετοιμάζει εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις περιλαμβάνονται τώρα στο ΔΠΧΑ 10 « Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».
Το Πρότυπο απαιτεί από μια οικονομική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατομικών της οικονομικών καταστάσεων, την
λογιστικοποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, είτε στο κόστος, είτε
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και Επιμέτρηση».
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις γνωστοποιήσεις:
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση
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συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το τροποποιημένο πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
Επιχειρήσεις». Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σημαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης, (συμπεριλαμβάνονται και εξαιρέσεις από την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής
θέσης σε ορισμένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και
κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται για απομείωση.
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις γνωστοποιήσεις:
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση
Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το τροποποιημένο πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις προτύπων εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την
Ιουλίου 2014

1η

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους (2011)»
Οι τροποποιήσεις του προτύπου αφορούν στις εισφορές εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Στόχος των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για τις εισφορές εκείνες που δεν εξαρτώνται από
τον αριθμό ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα οι εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται
σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του μισθού και οι οποίες μπορούν να αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους
υπηρεσίας την περίοδο στην οποία αυτές οφείλονται.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2013 του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2010-2012
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα ως επακόλουθο
των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2013. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Η παρούσα τροποποίηση μετασχηματίζει τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες της αγοράς» και
προσθέτει τους ορισμούς για το «όρο απόδοσης» και τις «συνθήκες υπηρεσίας» (που μέχρι πρότινος αποτελούσαν μέρος
του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (με επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμημα, που καταχωρίζεται είτε ως περιουσιακό στοιχείο είτε ως υποχρέωση,
πρέπει να επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»
Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης σχετικά με
την εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Επίσης διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα
παρέχει συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία
της οικονομικής οντότητας, μόνο εάν τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
στην διοίκηση της οικονομικής οντότητας.
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2.4 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών (συνέχεια)
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (τροποποιήσεις στη βάση μόνο των συμπερασμάτων, με επακόλουθες
τροποποιήσεις στις βάσεις των συμπερασμάτων άλλων προτύπων)
Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» και τις
τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και
επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιμέτρησης χωρίς προεξόφληση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των τιμολογίων τους, εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης
είναι ασήμαντο.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» & ΔΛΠ 38 « Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η προ - αποσβέσεων
λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής του αξίας.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική οντότητα που παρέχει υπηρεσίες προσωπικού βασικών διοικητικών
στελεχών της στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της τελευταίας, τότε αποτελεί συνδεδεμένο μέρος
της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας και οι παρεχόμενες αμοιβές προς αυτήν θα πρέπει να γνωστοποιούνται.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2013 του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2011-2013.
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα ως επακόλουθο
των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2013. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τον λογιστικό χειρισμό σχηματισμού μιας
από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13
περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση
και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση».
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τους ορισμούς τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων,
όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» όσο και της επένδυσης σε ακίνητα, όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 40
«Επενδύσεις σε ακίνητα», τότε απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων, ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την
1η Ιανουαρίου 2016
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 τροποποιείται απαιτώντας ο αγοραστής ενός συμφέροντος σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα στην οποία
η δραστηριότητα αποτελεί μια επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων), να εφαρμόσει όλες τις
λογιστικές αρχές συνενώσεων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΧΑ 3 και σε άλλα Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση εκείνες
τις λογιστικές αρχές που έρχονται σε σύγκρουση με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 11. Επιπροσθέτως η τροποποίηση ορίζει να
γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 3 και άλλα Δ.Π.Χ.Α. για τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Οι
τροποποιήσεις αυτές ισχύουν τόσο για την αρχική απόκτηση συμμετοχής σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, όσο και
για την απόκτηση πρόσθετου ποσοστού (στην τελευταία περίπτωση, τα συμφέροντα που κατείχε προηγουμένως δεν
επιμετρούνται εκ νέου). Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.4 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών (συνέχεια)
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (Τροποποίηση)
Τροποποιείται το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν οι συντάκτες οικονομικών καταστάσεων στις περιπτώσεις που απαιτείται η άσκηση της κρίσης τους στην
παρουσίαση των οικονομικών αναφορών τους, κάνοντας τις ακόλουθες αλλαγές:
Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες δεν πρέπει να συγχέονται από την ομαδοποίηση πληροφοριών ή την παροχή μη
σημαντικών πληροφορίων. Το σκεπτικό της παρουσίασης σημαντικών πληροφοριών ισχύει για τα όλα τα μέρη των
οικονομικών καταστάσεων. Ακόμη και όταν ένα πρότυπο απαιτεί μια συγκεκριμένη γνωστοποίηση , πρέπει να λαμβάνεται
υπόψιν η σημαντικότητα της πληροφορίας. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που πρέπει να παρουσιάζονται στις οικονομικές
καταστάσεις μπορούν να παρουσιαστούν είτε αυτόνομα είτε να ομαδοποιημένα ανάλογα την σχετικότητα τους. Παρέχεται
επιπρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τα υποσύνολα στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις και επιπλέον διευκρινίζεται ότι
το μερίδιο των λοιπών συνολικών εισοδημάτων που έχει μια οντότητα σε μια συγγενή ή κοινοπραξία, η οποία λογίζεται
σύμφωνα με την μέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να παρουσιάζεται συνολικά με βάση το αν ή όχι στη συνέχεια θα
ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα.
Επιπρόσθετα παρέχει παραδείγματα των πιθανών τρόπων διάταξης των σημειώσεων προκειμένου να διευκρινίσει ότι η
κατανόηση και η συγκρισιμότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της σειράς των σημειώσεων και να
αποδείξει ότι οι σημειώσεις δεν χρειάζεται να παρουσιάζονται με τη σειρά η οποία μέχρι στιγμής αναφέρεται στην
παράγραφο 114 του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση)
Τροποποιούνται τα ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες
οικονομικές οντότητες και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011) για την αντιμετώπιση των
ζητημάτων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής της εξαίρεσης ενοποίησης για επενδυτικές οντότητες,
αποσαφηνίζοντας τα ακόλουθα σημεία: Η απαλλαγή από την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
για μία ενδιάμεση μητρική εταιρεία είναι διαθέσιμο σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική μιας Εταιρείας Επενδύσεων,
ακόμη και αν η Εταιρεία Επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία. Μια θυγατρική που παρέχει
υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επενδυτικές δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας δεν θα πρέπει να ενοποιηθεί εάν η ίδια
η θυγατρική είναι μια Εταιρεία Επενδύσεων. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης σε συγγενή ή σε
κοινοπραξία, ένας επενδυτής που δεν αποτελεί Εταιρεία Επενδύσεων και έχει επενδύσει σε μια Εταιρεία Επενδύσεων μπορεί
να διατηρήσει την επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από την συγγενή εταιρεία ή την κοινοπραξία σε σχέση με
τα συμφέροντά της σε θυγατρικές. Μια Εταιρεία Επενδύσεων η οποία επιμετρά όλες τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία
παρέχει τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με Εταιρείες Επενδύσεων που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 12. Η τροποποίηση
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» (τροποποίηση)
Τροποποιεί το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα έσοδα που
παράγονται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη για
ενσώματα πάγια. Επίσης, η τροποποίηση αυτή εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα
έσοδα που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι
ακατάλληλη, το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου το άυλο περιουσιακό στοιχείο
εκφράζεται ως μια μονάδα μέτρησης των εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η κατανάλωση των
οικονομικών οφελών του άυλου περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Πέραν τούτου η τροποποίηση
ορίζει ότι μελλοντικές μειώσεις στην τιμή ενός προϊόντος που παρήχθη χρησιμοποιώντας ένα περιουσιακό στοιχείο θα
μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για αναμενόμενη τεχνολογική ή εμπορική απαξίωση του περιουσιακού στοιχείου, η οποία, με
τη σειρά της, θα μπορούσε να αντανακλά μια μείωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο
περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
IAS 27 «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις» (τροποποίηση)
Τροποποιεί το IAS 27 «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις» ώστε να επιτρέπεται η επένδυση σε θυγατρικές, κοινοπραξίες
και συνδεδεμένες επιχειρήσεις να λογίζεται ,προαιρετικά , με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης στις εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.4 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών (συνέχεια)
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες (2011)», (τροποποίηση)
Τροποποιεί το ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες (2011), προκειμένου να διευκρινιστεί η αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών
στοιχείων από έναν επενδυτή σε συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία. Η τροποποίηση απαιτεί α) πλήρη αναγνώριση στις
οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή των κερδών και ζημιών που προκύπτουν από την πώληση ή εισφορά περιουσιακών
στοιχείων που αποτελούν ένα τομέα δραστηριότητας (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων), β) μερική
αναγνώριση των κερδών και ζημιών, σε περιπτώσεις όπου τα περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν ένα τομέα
δραστηριότητας, δηλαδή το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται μόνο στην έκταση των μη συνδεδεμένων με τον επενδυτή
συμφερόντων στην συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία . Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της
συναλλαγής, π.χ. αν η πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων γίνεται από κάποιον επενδυτή ο οποίος μεταβιβάζει
μετοχές σε θυγατρική εταιρεία που κατέχει τα στοιχεία του ενεργητικού (με αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου της
θυγατρικής), ή από την άμεση πώληση των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2014 του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2012-2014.
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 5 "Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες»
Προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες στο ΔΠΧΑ 5 για τις περιπτώσεις στις οποίες η οικονομική οντότητα επαναταξινομεί ένα
περιουσιακό στοιχείο από τα διακρατούμενα προς πώληση σε επενδύσεις που κρατούνται για διανομή ή αντίστροφα καθώς
και περιπτώσεις στις οποίες διακόπτεται η λογιστική των διακρατουμένων προς διανομή.
ΔΠΧΑ 7 "Χρηματοοικονομικά Μέσα - Γνωστοποιήσεις"
Παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να διευκρινίσει κατά πόσο ένα συμβόλαιο συντήρησης αποτελεί συνεχιζόμενη συμμετοχή σε
μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τον συμψηφισμό γνωστοποιήσεων στις
συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση του προεξοφλητικού επιτοκίου
για παροχές μετά την απασχόληση πρέπει να είναι εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα όπως οι παροχές που πρέπει να
καταβληθούν.
ΔΛΠ 34 "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις"
Διευκρινίζει την έννοια του «αλλού στην ενδιάμεση έκθεση» και απαιτεί μια αμφίδρομη παραπομπή.
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήματα και το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται σε
όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες. Τα πέντε βήματα στο μοντέλο έχουν ως εξής: Προσδιορίστε τη σύμβαση με τον πελάτη,
εντοπίστε τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης, καθορίστε την τιμής της συναλλαγής, κατανείμετε το τίμημα της
συναλλαγής στα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης του συμβολαίου και τέλος αναγνωρίστε το έσοδο όταν η οντότητα
ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοσης. Επιπροσθέτως παρέχεται καθοδήγηση σε θέματα όπως το χρονικό σημείο στο
οποίο καταχωρείται το έσοδο, το λογιστικό χειρισμό του μεταβλητού τιμήματος, το κόστος για την εκπλήρωση και την
ανάληψη σύμβασης και διάφορα συναφή θέματα. Επίσης εισάγονται νέες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.4 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών (συνέχεια)
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση
του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική
αντιστάθμισης, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις
απαραίτητες με τα ανωτέρω γνωστοποιήσεις.. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9
στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από το Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από
την 1 Ιανουαρίου 2018. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39»
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες
στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι
αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας
της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.5 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά
εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης,
καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους που σχετίζονται με πωλήσεις.
Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους
έχει μεταβιβαστεί.
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει μιας χρονικής αναλογίας αναφορικά με το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρμόσιμο
πραγματικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές εισπράξεις,
οι οποίες αναμένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξισώνονται με την
καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα δικαιώματα των μετόχων έχουν οριστικοποιηθεί.

2.6 Μισθώσεις – η Εταιρεία ως μισθωτής
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία
της Εταιρείας στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της μίσθωσης ή, αν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων
καταβολών μισθωμάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκμισθωτή συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση.
Οι πληρωμές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηματοδότησης και στη μείωση της υποχρέωσης της μίσθωσης έτσι
ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή επιβάρυνση από τόκους στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος
χρηματοδότησης επιβαρύνει τα αποτελέσματα εκτός αν αυτό το κόστος αποδίδεται άμεσα σε ένα ειδικό περιουσιακό
στοιχείο, περίπτωση κατά την οποία αυτό κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με τις γενικές πολιτικές της Εταιρείας που διέπουν το
κόστος δανεισμού (βλέπε κατωτέρω).
Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα μισθωτήρια
συμβόλαια καθώς θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν λόγω εξόδων.

2.7 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Συναλλαγές σε νομίσματα διαφορετικά από ο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας καταχωρούνται με τις ισοτιμίες που ισχύουν
κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Σε κάθε ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης τα εκφραζόμενα σε ξένο
νόμισμα νομισματικά στοιχεία αποτιμώνται με την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισμό νομισματικών στοιχείων και κατά την
επαναμετατροπή των νομισματικών στοιχείων, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης.
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2.8 Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού το άμεσα αποδιδόμενο στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ειδικών περιουσιακών στοιχείων για τα
οποία απαιτείται σημαντική χρονική περίοδος μέχρι να είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώληση τους, προστίθεται
στο κόστος κτήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέχρι την χρονική στιγμή που αυτά θα είναι ουσιαστικά έτοιμα για
την προτιθέμενη χρήση ή πώλησή τους. Τα έσοδα από προσωρινές τοποθετήσεις αναληφθέντων ποσών για την
χρηματοδότηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων μειώνουν το κόστος δανεισμού που κεφαλαιοποιείται. Το κόστος
δανεισμού στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται.

2.9 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την διάρκεια των περιόδων
που απαιτούνται για να εξαντικρισθούν με τα ανάλογα συσχετιζόμενα έξοδα και παρουσιάζονται αφαιρετικά από αυτά.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό αντιμετωπίζονται σαν αναβαλλόμενο
έσοδο και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων αυτών.

2.10 Κόστος παροχών προς το προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες
παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά την λήξη της απασχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι
υποχρεώσεις της Εταιρείας για παροχές συνταξιοδότησης αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται
ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Τα προγράμματα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από τον Όμιλο χρηματοδοτούνται
εν μέρει μέσω πληρωμών από κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα.
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ. Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό
Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των
εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η πληρωτέα εισφορά από τον Όμιλο σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών,
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές
αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή
αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η
θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του
υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον τις μεταβολές που προκύπτουν από
οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας
(projected unit credit method).
Ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες
υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν τη χρήση περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού
και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος και τις όποιες πιθανές
πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα αναγνωρίζονται
στο σύνολο τους στο Πρόσθετο Συνολικό Εισόδημα.
Το εκτιμώμενο ποσό είναι ασήμαντο και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις.
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2.10 Κόστος παροχών προς το προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (συνέχεια)
γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση
υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε
όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες
σε περιόδους πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων, προεξοφλούνται.

2.11Φορολογία
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου, πλέον
τυχόν πρόσθετου φόρου από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων.
Η επιβάρυνση του φόρου της τρέχουσας χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος
διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που
φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται
ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που
ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των χρησιμοποιούμενων για τον
υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με την χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης. Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές
διαφορές, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα
κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέτοιες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική
αναγνώριση (εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν
επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη.
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεμένες επιχειρήσεις, και συμφέροντα σε κοινοπραξίες με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου
η Εταιρεία μπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα
αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές
φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις και συμφέροντα μόνο στην έκταση που είναι πιθανό να υπάρχουν
επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν τα οφέλη των προσωρινών φορολογικών διαφορών και
αναμένεται ότι αυτές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.
Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται κάθε ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη που
θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να βρίσκονται σε
ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόμενη φορολογία
επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν εγγραφές κατευθείαν
στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία που τις αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό δικαίωμα να
συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αυτές σχετίζονται με
φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον η Εταιρεία προτίθεται να διακανονίσει
τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του σε μία καθαρή βάση.

2.12 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και υπηρεσιών ή για
διοικητικούς σκοπούς εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στο κόστος μείον τις αναλογούσες συσσωρευμένες
αποσβέσεις.
Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή, την ενοικίαση, για διοικητικούς ή άλλους σκοπούς ακόμη
και μη προκαθορισμένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους μειωμένα με τα ποσά που αναγνωρίζονται ως ζημία από
απομείωση της αξίας τους. Το κόστος περιλαμβάνει αμοιβές επαγγελματιών και για τις ακινητοποιήσεις που ικανοποιούν τα
απαραίτητα κριτήρια το κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρεία.
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2.12 Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια)
Η απόσβεση των στοιχείων αυτών, όπως και των άλλων ακινητοποιήσεων, αρχίζει όταν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι
έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση τους.
Έπιπλα και εξοπλισμός εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά το ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων και την
αναγνωρισμένη ζημιά από απομείωση της αξίας τους.
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που κατέχονται με χρηματοδοτικές μισθώσεις αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη
ζωή τους, δηλαδή στην ίδια βάση όπως και τα πάγια ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και αν αυτή είναι
μικρότερη στην περίοδο που ορίζει το μισθωτήριο συμβόλαιο.
Οι αποσβέσεις λογίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να μειώνουν το κόστος ή την αξία αποτίμησης των παγίων
περιουσιακών στοιχείων, εκτός από την γη και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή, κατά την διάρκεια της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής των παγίων, χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο:
Βιομηχανικά κτίρια
Λοιπά κτίρια
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα

33
40
15-20
6,7
5
8

Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των παγίων, οι υπολειμματικές τους αξίες και η μέθοδος απόσβεσης επαναξιολογούνται σε
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιμήσεις να εφαρμοσθούν σε επόμενες χρήσεις.
Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως η
διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται στα
αποτελέσματα της χρήσης.

2.13 Απομείωση αξίας ενσώματων και λοιπών άυλων ακινητοποιήσεων εκτός από υπεραξία
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και λοιπών άυλων ακινητοποιήσεων
για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημιά απομείωσης. Αν οποιαδήποτε
τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο βαθμός της ζημίας
απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου,
η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.
Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης
του. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές ροές
προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις
παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιουσιακό
στοιχείο.
Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών) εκτιμάται ότι είναι
μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών)
μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το
σχετιζόμενο περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται σε ένα αναπροσαρμοσμένο ποσό, οπότε στην περίπτωση αυτή η ζημιά
απομείωσης αντιμετωπίζεται ως μείωση στο ποσό της αναπροσαρμογής.
Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημιά απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της μονάδας
δημιουργίας ταμιακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε η αυξημένη
λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καμία ζημιά
απομείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών) στα προηγούμενα έτη. Η
αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το σχετιζόμενο περιουσιακό στοιχείο
μεταφέρεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αντιμετωπίζεται
ως αύξηση αναπροσαρμογής.
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2.14 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν γαλακτοπαραγωγά ζώα (αγελάδες και μοσχάρια) τα οποία
επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους μείον το εκτιμώμενο κόστος πώλησης. Η εύλογη αξία των ζώων καθορίζεται βάσει της
αγοραίας αξίας τους, παρόμοιας ηλικίας, εκτροφής και παρόμοιων γενετικών χαρακτηριστικών η οποία λαμβάνει υπόψη και
τυχόν δικαιώματα επιδότησης παραγωγής γάλακτος. Το κέρδος ή η ζημία από την επιμέτρηση των στοιχείων αυτών στην
εύλογη αξία τους μείον το εκτιμώμενο κόστος πώλησης, αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

2.15 Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στη χαμηλότερη μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.
Το κόστος συμπεριλαμβάνει τα άμεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άμεσα εργατικά κόστη και τα αναλογούντα
γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα τους θέση και
κατάσταση. Το κόστος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία πώλησης μειωμένη με όλα τα εκτιμώμενα κόστη ολοκλήρωσης και τα έξοδα
πώλησης, προβολής διάθεσης και διανομής που θα πραγματοποιηθούν.

2.16 Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλομένων του
χρηματοοικονομικού μέσου.
Εμπορικές απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία
δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά και δεν υπάρχει πρόθεση εμπορίας τους. Περιλαμβάνονται στο Κυκλοφορούν
Ενεργητικό εκτός και εάν λήγουν σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία των Οικονομικών
Καταστάσεων.
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι κατά κανόνα άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία,
μειωμένες κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων.
Συμψηφισμός απαιτήσεων - υποχρεώσεων
Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού ποσού στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό και υπάρχει
πρόθεση για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό.

2.17 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως μετρητά και καταθέσεις όψεως λήξης έως 90
ημέρες.

2.18 Δάνεια
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται με τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών αναλήψεων μειωμένα
κατά τα άμεσα έξοδα έκδοσης τους. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και των πληρωτέων
επιβραβεύσεων (premium) κατά την εξόφληση ή επαναγορά και τα άμεσα έξοδα έκδοσης λογιστικοποιούνται σε
δεδουλευμένη βάση στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και προστίθενται στο
αναπόσβεστο λογιστικό υπόλοιπο του σχετικού δανείου ή υπερανάληψης, στην έκταση που δεν διακανονίζονται στην χρήση
που προκύπτουν.

2.19Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία.

2.20 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα
παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση αυτής της
υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επιμετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση στην οποία καταλήγει η Διοίκηση σε ότι αφορά
στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισμό της υποχρέωσης που οφείλεται στην ημερομηνία της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους εφόσον η σχετική επίδραση της προεξόφλησης είναι
σημαντική.
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2.21 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαια αναγνωρίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών κατά την είσπραξή τους.
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
των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου, έως ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση
ιδίων μετοχών (καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος – εάν συντρέχει περίπτωση)
εμφανίζεται ως αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια.

2.22 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να
επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των ακινητοποιήσεων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση
επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια
εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας
απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγματικά μελλοντικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις.
Οι σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης αφορούν κυρίως:

3.1 Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Η εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που βασίζεται στις αγοραίες τιμές προσαρμοσμένες για ζώα ίδιου
τύπου και ηλικίας λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν επιδοτήσεις παραγωγής γάλακτος ενσωματωμένες στην κυριότητα του
ζώου.

3.2 Ωφέλιμη ζωή ενσώματων ακινητοποιήσεων
Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των παγίων, οι υπολειμματικές τους αξίες και η μέθοδος απόσβεσης επαναξιολογούνται σε
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιμήσεις να εφαρμοσθούν σε επόμενες χρήσεις και ενδέχεται να
διαφέρουν από τις πραγματικές λόγω διαφόρων παραγόντων όπως τεχνολογική καινοτομία, συντήρηση, όγκοι παραγωγής
κλπ.

3.3 Φόροι
Υπάρχει σχετική αβεβαιότητα όσον αφορά την ερμηνεία των φορολογικών νόμων και τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.
Συνεπώς οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των παραδοχών που έγιναν, ή οι
μελλοντικές μεταβολές σε υποθέσεις και παραδοχές θα μπορούσαν να απαιτήσουν μελλοντικές αναπροσαρμογές στο φόρο
εισοδήματος και το σχετικό έξοδο που ήδη έχει αναγνωριστεί. Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις που βασίζονται σε εύλογες
εκτιμήσεις, για τις πιθανές συνέπειες των ελέγχων από τις φορολογικές αρχές των αντίστοιχων χωρών στις οποίες
δραστηριοποιείται. Το ύψος των εν λόγω προβλέψεων βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η εμπειρία των
προηγούμενων φορολογικών ελέγχων και διάφορες ερμηνείες των φορολογικών ρυθμίσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις διαθέσιμες φορολογικές ζημίες κατά την έκταση που
είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ζημίες αυτές.
Σημαντικές εκτιμήσεις είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που
μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση το πιθανό χρονοδιάγραμμα και το ύψος των μελλοντικών φορολογητέων κερδών.
Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εμπειρία της Διοίκησης και επαναξιολογούνται ώστε να
επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.
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4. Πωλήσεις

Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Παροχή υπηρεσιών
Λοιπές πωλήσεις

01.0131.12.2014
4,335
179
63
4,577

01.0131.12.2013
3,726
161
3,887

Τα έσοδα από έναν μόνον πελάτη του τομέα πωλήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων ανέρχονται σε € 11.833 χιλ (2013¨€
10.037 χιλ) ποσό που αντιστοιχεί πάνω στο 48% περίπου (2013: 42% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας. Η
δραστηριότητα της Εταιρείας δεν παρουσιάζει εποχικότητα.

5. Άλλα έσοδα / έξοδα

Α π ο σ β έ σ ε ις κ ρ α τ ικ ώ ν ε π ιχ ο ρ η γ ή σ ε ω ν
Ε π ιχ ο ρ η γ ή σ ε ις κ ό σ τ ο υ ς μ ισ θ ο δ ο σ ία ς
Λ ο ιπ ά

Ό μ ιλ ο ς
0 1 .0 1 0 1 .0 1 3 1 .1 2 .2 0 1 4
3 1 .1 2 .2 0 1 3
72
72
67
90
86
72
225
234

6. Έξοδα κατ’ είδος

Π αρ ο χ έ ς σ ε ε ρ γαζ ό μ ε ν ο υ ς
Α π ο σ β έ σ ε ις ε ν σ ώ μ α τ ω ν α κ ιν η τ ο π ο ιή σ ε ω ν
Ε π ισ κ ε υ έ ς κ α ι σ υ ν τ η ρ ή σ ε ις
Έ ξο δ α μ ε τα φ ο ρ ώ ν
Δ ια φ η μ ίσ ε ις
Λ ο ιπ ά

Ό μ ιλ ο ς
0 1 .0 1 0 1 .0 1 3 1 .1 2 .2 0 1 4
3 1 .1 2 .2 0 1 3
(139)
(129)
(462)
(370)
(110)
(96)
(20)
(25)
(4)
(2)
(246)
(202)
(981)
(824)

Τα έξοδα κατανέμονται στις λειτουργίες ως εξής:
Ό μ ιλ ο ς
0 1 .0 1 0 1 .0 1 3 1 .1 2 .2 0 1 4
3 1 .1 2 .2 0 1 3
Κ ό σ τ ο ς π ω λ η θ έ ν τ ω ν μ η β ιο λ ο γ ικ ώ ν σ τ ο ιχ ε ίω ν &
δ α π ά ν ε ς α ν ά π τ υ ξ η ς β ιο λ ο γ ικ ώ ν σ τ ο ιχ ε ίω ν
Έ ξ ο δ α δ ιο ίκ η σ η ς
Έ ξ ο δ α δ ιά θ ε σ η ς

(929)

(788)

(32)
(20)
(981)

(34)
(2)
(824)
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7. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)

Τόκοι μακροπρόθεσμων δαν είων
Τόκοι ομολογιακών δαν είων
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δαν είων
Λοιπά έξοδα τραπεζών

01.0131.12.2014
(96)
(49)
(12)
(3)
(160)

01.0131.12.2013
(40)
(16)
(25)
(5)
(86)

8. Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Φόροι προηγουμένων χρήσεων
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης

01.0131.12.2014
(190)

01.0131.12.2013
(84)

(190)

(84)

Δεν υπάρχουν κονδύλια φόρων εισοδήματος που να αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται συμφωνία μεταξύ του πραγματικού εξόδου φόρου και των κερδών προ φόρου
πολλαπλασιαζόμενα με τον τρέχοντα συντελεστή φόρου εισοδήματος (26%):

Κέρδ η προ φ ό ρων
Συν τελεστής φ όρου εισοδήματος - 26%
Έ ξοδο φ όρου με βάση το συν τελεστή 26%
Προσαρμογές για έξοδα που δεν εκπίπτουν
Επίδραση από αλλαγή φ ορολογικού συν τελεστή από 20% σε 26%
Εισόδημα μη υποκείμεν ο σε φ όρο
Απομείωση αν αβαλλόμεν ης φ ορολογικής απαίτησης

Πραγματικός συν τελεστής φ όρου εισοδήματος

01.0131.12.2014
448
26%
(116)

01.0131.12.2013
161
26%
(42)

(20)
(54)

(53)
11

(190)
-42%

(84)
-52%

Η σημαντική αύξηση του φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο αντανακλά
τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων προ φόρων καθώς η Εταιρεία «δημιουργεί» φορολογητέο αποτέλεσμα το οποίο
συμψηφίζεται με φορολογικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων. Ως εκ τούτου η σχετική αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
επί των φορολογικών ζημιών μειώνεται με αντίστοιχη επιβάρυνση του φόρου εισοδήματος της περιόδου.
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9. Φόρος εισοδήματος (συνέχεια)
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές και τα
διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές χρήσεις
μέχρι και το 2010, τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι
φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία
εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις
υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (όπως περιγράφεται παρακάτω). Οι φορολογικές
ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό
κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου
εισοδήματος υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την
επόμενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες
οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και αντικαταστάθηκε με το Ν. 4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά
από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία
«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά
στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της
εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της
τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί
σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής
Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.
Για την Εταιρεία, η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για τις οικονομικές χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχει εκδοθεί
χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά
αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2014 ήδη διενεργείται από
την KSi Greece IKE. Δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που
καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι για την Εταιρεία οι χρήσεις 2009 & 2010.
Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογίας της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Κ α τ ά σ τ α σ η ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς
3 1 .1 2 .2 0 1 4

3 1 .1 2 .2 0 1 3

Φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς ζ η μ ίε ς
Π ρ ο β λ έ ψ ε ις ε π ισ φ α λ ώ ν α π α ιτή σ ε ω ν
Ε ν σ ώ μ α τε ς α κ ιν η το π ο ιή σ ε ις
Έ ξο δ α ε γ κ α τά σ τα σ η ς
Ε π ιχ ο ρ η γ ή σ ε ις
Ε ύ λ ο γ η α ξία β ιο λ ο γ ικ ώ ν π ε ρ ιο υ σ ια κ ώ ν σ το ιχ ε ίω ν
Λ ο ιπ ά
Α ν α β α λ λ ό μεν ο ς φ ό ρ ο ς έσ ο δ ο / (έξο δ ο )

112
22
(44)
(11)
32
(490)
5

239
22
(97)
(11)
33
(389)
19

Α ν α β α λ λ ό μ ε ν η φ ο ρ ο λ ο γ ικ ή υ π ο χ ρ έ ω σ η

(374)

(184)

Κ α τά στα ση α π ο τελεσμ ά τω ν
0 1 .0 1 0 1 .0 1 3 1 .1 2 .2 0 1 4
3 1 .1 2 .2 0 1 3
(127)
55
53
21
(4)
(1)
8
(101)
(164)
(14)
(190)
(84)
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9. Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών κατά την διάρκεια της
περιόδου. Μειωμένα κέρδη/(ζημίες), ανά μετοχή δεν υπολογίζονται διότι δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Τα
σχετικά δεδομένα έχουν ως εξής:

Κέρδη που αν αλογούν στους μετόχους της μητρικής
Μέσος σταθμισμέν ος αριθμός κοιν ών μετοχών κατά την διάρκεια της
χρήσεως

01.0131.12.2014
258

01.0131.12.2013
77

855,750

855,750

0.3015

0.0900
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10. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
31.12.2014
Κό στο ς κτή σεως 01.01.14
Προσθήκες χρήσεως
Πωλήσεις
Μεταφ ορές/αν ακαταν ομές
Κό στο ς κτή σεως 31.12.14
Σωρευμ ένες απο σβ έσεις 01.01.2014
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις
Σωρευμ ένες απο σβ έσεις 31.12.2014

31.12.2013
Κό στο ς κτή σεως 01.01.13
Προσθήκες χρήσεως
Πωλήσεις
Μεταφ ορές/αν ακαταν ομές
Κό στο ς κτή σεως 31.12.13
Σωρευμ ένες απο σβ έσεις 01.01.2013
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις
Σωρευμ ένες απο σβ έσεις 31.12.2013
Αναπό σβ εστο υπό λο ιπο
01.01.2013
31.12.2013
31.12.2014

Γή πεδ α
Οικό πεδ α
950
950
-

Γή πεδ α
Οικό πεδ α
950
950
-

950
950
950

Μη χανή μ ατα
2,484
25
2,509
(1,818)
(190)
(2,008)

Μεταφ ο ρικά
μ έσα
122
122
(113)
(2)
(115)

Λο ιπό ς
εξο πλισμ ό ς
424
2
426
(384)
(25)
(409)

Πάγια υπό
εκτέλεση
47
47
-

5,696
172
624
6,492
(1,597)
(175)
(1,772)

Μη χανή μ ατα
2,461
21
2
2,484
(1,659)
(159)
(1,818)

Μεταφ ο ρικά
μ έσα
122
122
(111)
(2)
(113)

Λο ιπό ς
εξο πλισμ ό ς
421
2
1
424
(350)
(34)
(384)

Πάγια υπό
εκτέλεση
674
(627)
47
-

4,099
4,720
4,559

802
666
501

11
9
7

71
40
17

674
47
47

Κτίρια
6,492
86
6,578
(1,772)
(247)
(2,019)

Κτίρια

Σύνο λο
10,519
113
10,632
(4,087)
(464)
(4,551)

Σύνο λο
10,324
195
10,519
(3,717)
(370)
(4,087)

6,607
6,432
6,081
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10. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια)
Επί των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας υπάρχουν κατά την 31.12.2014 και 31.12.2013 εμπράγματα βάρη
ποσού € 1,5 για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.
Κατά την 31.12.2014 και 31.12.2013 δεν υπήρχαν δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων από τον
Όμιλο και την Εταιρεία.

11. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
31.12.2014
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία εύλογη αξία έν αρξης περιόδου
Αγορές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
Καθαρή μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία εύλογη αξία λήξης περιόδ ου

31.12.2013

3,147

3,366

368
(78)
220

(333)
114

3,657

3,147

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εύλογη αξία των «ώριμων» βιολογικών περιουσιακών στοιχεία αναπροσαρμόστηκε μειωτικά
με επίπτωση στην εύλογη αξία ποσού € 161 χιλ.
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριμα και μη ώριμα ως εξής:
31.12.2014 (Ώριμα: 2.451 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.206 χιλ. ευρώ).31.12.2013 (Ώριμα: 2.035 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.112 χιλ.
ευρώ). Ο αριθμός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31.12.2014 ανέρχεται σε 805 ώριμα ζώα και 907 μη ώριμα
ζώα. (31.12.2013: 627 και 866 αντίστοιχα).
Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 ανήλθε σε € 3.766 χιλ. (2013: € 3.170 χιλ).

12. Αποθέματα

Υλικά παραγωγής
Αν αλώσιμα-είδη συσκευασίας
Απομείωση

31.12.2014
414
79
493
(30)
463

31.12.2013
317
82
399
399

Οι αναλώσεις αποθεμάτων που περιλαμβάνονται στο κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε σε € 3.355 χιλ. για το 2014 και σε
€ 2.831 χιλ. για το 2013.
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13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Πελάτες εσωτερικού
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον ολογημέν ες)
Γραμμάτια εισπρακτέα
Έ σοδα εισπρακτέα
Μείον : πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές
Μείον : πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων
Σύνολο
Μείον : μακροπρόθεσμο μέρος
Βραχυπρόθεσμο μέρος

31.12.2014
117
20
25
94
(86)
170
456
47
673
(5)
668

31.12.2013
229
20
25
127
(86)
315
51
54
420
(5)
415

Η μέση περίοδος πίστωσης αναφορικά με τις καθαρές εμπορικές απαιτήσεις ανήλθε σε 52 ημέρες για τη χρήση 2014 (2013:
29). Πιστωτικά όρια υπάρχουν για όλους τους πελάτες με βάση τις εγκεκριμένες θέσεις της Διοίκησης, τα οποία και
εξετάζονται σε συνεχή βάση ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε δεδομένα της αγοράς.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις αφορά τα ανωτέρω ποσά.
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου με την λογιστική αξία τους.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η
Εταιρεία δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται από τους αρχικούς όρους των απαιτήσεων. Ενδείξεις μη
εισπραξιμότητας συνιστούν οι σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες των χρεωστών, η πτώχευση και η αδυναμία
εντοπισμού τους και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων κατά 60 τουλάχιστον ημέρες, πέραν του ορίου
πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων
χρηματοροών που θα εισπραχθούν. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων μειώνεται μέσω αντίθετου λογαριασμού (πρόβλεψης),
με αναγνώριση της μείωσης στα αποτελέσματα στο κονδύλι «έξοδα διάθεσης». Μεταγενέστερες ανακτήσεις διαγραφέντων
ποσών αναγνωρίζονται ως έσοδο σε μείωση του κονδυλίου των «εξόδων διάθεσης».
Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:

Πρόβλεψη για επισφ αλείς εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 01.01.2013
Προσθήκες περιόδου 01.01-31.12.2013
Υπόλοιπο 31.12.2013
Προσθήκες περιόδου 01.01-31.12.2014
Πρόβλεψη για επισφαλείς εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
31.12.2014

(86)
(86)
(86)

Η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις γίνονται σε ευρώ.
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14. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31.12.2014
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

31.12.2013
6
6

8
8

H μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμιακά διαθέσιμα ανέρχεται σε € 6 χιλ και € 8 χιλ για τις χρήσεις 2014
και 2013, αντίστοιχα.

15. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά

Μετοχικό κεφ άλαιο
Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπό το άρτιο
Τακτικό αποθεματικό
Λοιπά αποθεματικά

31.12.2014
2,524
(10)
32
449
2,995

31.12.2013
2,524
(10)
32
450
2,996

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 855.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 2,95 ανά μετοχή. Όλες οι μετοχές
έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν στα κέρδη.
Για το 100% των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας υφίσταται σύσταση ενεχύρου για λογαριασμό των ομολογιούχων της
μητρικής εταιρείας.
Κατά τη χρήση 2014 αφορολόγητα αποθεματικά και αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο συνολικού
ποσού € 1 χιλ συμψηφίστηκαν με φορολογικές ζημίες από προηγούμενες χρήσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης
φορολογικής νομοθεσίας. Για τη χρήση 2014 θα σχηματιστεί
Βάσει της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας (Κ.Ν. 2190/1920), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007, οι εταιρείες
υποχρεούνται να σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον των ετησίων καθαρών τους κερδών σε τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου
το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω
αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας.
Το ποσό που αναλογεί στα κέρδη της χρήσης 2014 ανέρχεται σε € 17 χιλ. Μετά από την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το ποσό αυτό θα μεταφερθεί από τα
αποτελέσματα εις νέο στο τακτικό αποθεματικό.
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16. Δάνεια τραπεζών

Μακροπρόθεσμα δ άνεια τραπεζών
Ομολογιακό δάν ειο - λήξη 2015 - 2018
Μακροπρόθεσμο δάν ειο - λήξης 2014 - 2021
Μακροπρόθεσμο δάν εια - λήξης 2014 - 2020

31.12.2014
739
682
599

31.12.2013
739
682
599

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δαν είων

(134)

(2,020)

Σύνολο μακροπρόθεσμων δ ανείων τραπεζών

1,886

-

31.12.2014
101
28

31.12.2013
116
56

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δαν είων

134

2,020

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δ ανείων τραπεζών

263

2,192

Βραχυπρόθεσμα δ άνεια τραπεζών
Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάν εια
Δεδουλευμέν οι τόκοι

Σύνολο δ ανείων τραπεζών

2,149

2,192

Το μέσο πραγματικό επιτόκιο για τη χρήση 2014 ανήλθε σε 7,23% (2013: 3,92%).

17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς εργαζομέν ους
Επιταγές πληρωτέες
Ασφ αλιστικοί οργαν ισμοί
Λοιποί φ όροι τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2014
1,199
771
21
12
9
2,012

31.12.2013
1,080
735
19
30
7
1,871

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές διακανονίζονται σε διάστημα 30-240 ημερών.

18. Επιχορηγήσεις
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 01.01.2013
Ληφ θείσες επιχορηγήσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 31.12.2013
Ληφ θείσες επιχορηγήσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 31.12.2014

2,263
(72)
2,191
(72)
2,119

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν κυρίως την Εταιρεία και σχετίζονται με επενδύσεις που έγιναν από την περίοδο 1996
έως 2001 και επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό από 40% έως 55%. Οι επιχορηγήσεις αυτές αφορούν εγκαταστάσεις
βοοτροφικών στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων 1892/1990, 1257/99.
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19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Επίδικες διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

Δοθείσες εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς
τρίτους ύψους € 1 χιλ. (31.12.2013: € 1 χιλ.).

20. Διαχείριση κινδύνων
Κίνδυνος επιτοκίου
Όλες οι συμβάσεις των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχουν συναφθεί σε Ευρώ και υπόκεινται σε κυμαινόμενο
επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση ενόψει του ότι ο δανεισμός της Εταιρείας είναι συνδεδεμένος με το Euribor, η μείωση ή αύξησή
του έχει άμεσο θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές δαπάνες της Εταιρείας.
Αύξηση ή μείωση του Euribor κατά 0,25% αυξάνει ή μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας κατά περίπου € 6
χιλ.
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μεταβολή των
επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εκροές που συνδέονται με υποχρεώσεις
της Εταιρείας.
Για να το αντιμετωπίσει, αναλύει την έκθεσή του στη μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση προσπαθώντας να επιτύχει
αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους και τρόπους και κάνοντας συνετή διαχείριση των δανείων του.
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20. Διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει προγραμμάτων πληρωμών και εισπράξεων που καταρτίζονται σε
εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα υπάρχει προσεκτική παρακολούθηση των χρεών (μακροπροθέσμων και
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων) καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται.
Ο υψηλός δανεισμός εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ρευστότητας. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας απαιτεί
την διατήρηση επαρκών ταμιακών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα επαρκών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων. Η πολιτική
διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας διενεργείται σε επίπεδο Ομίλου και συνίσταται στην προβολή των χρηματοροών που
προκύπτουν από τις μελλοντικές υποχρεώσεις του με ταυτόχρονη εξέταση των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται
να καλύψουν αυτές τις εκροές. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με τις αντίστοιχες ημερομηνίες λήξεως
βάσει των συμβατικών δεσμεύσεων της Εταιρείας έχουν ως εξής:
31.12.2014

Π ρομηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάν εια τραπεζών

Λιγό τερ α
α πό 1 μ ή να
33
-

1-3 μ ή νες

3-12 μ ή νες

990
81

990
167

1- 5 έτη

> 5 έτη

1,038

Σύνο λο

1,187

2,012
2,473

31.12.2013

Π ρομηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάν εια τραπεζών

Λιγό τερ α
α πό 1 μ ή να
49
2,020

1-3 μ ή νες

3-12 μ ή νες

1- 5 έτη

911
56

-

911
147

> 5 έτη

Σύνο λο

-

1,871
2,223

-

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών
εισπρακτέων.
Δεν υφίστανται σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος διότι η παραγωγή γάλακτος πωλείται στη μητρική εταιρεία η οποία και
διενεργεί τον προγραμματισμός των εισπράξεων και πληρωμών σε επίπεδο Ομίλου.

21. Χρηματοοικονομικά στοιχεία – εύλογη αξία
Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:
Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες αξίες από ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις,
Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη
αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα,
Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Οι λογιστικές αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες τους
καθώς:




Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα, οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις έχουν
βραχυπρόθεσμη λήξη.
Οι δανειακές υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι σε ευρώ και έντοκες με
κυμαινόμενο επιτόκιο.
Ο τρόπος προσδιορισμού της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έγινε με βάση το επίπεδο 3.
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22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
01.0131.12.2014
3,766
390
4,156

01.0131.12.2013
3,170
328
3,498

Αγορές από μητρική εταιρεία (ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ)
Αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

276
502
778

93
5
98

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

312
312

124
124

Υποχρεώσεις προς μητρική εταιρεία (ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ)
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

696
696

1,277
17
1,294

8
44
58

8
0
6

Πωλήσεις σε μητρική εταιρεία (ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ)
Πωλήσεις σε από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη
Αμοιβές
Αγορές
Υποχρεώσεις

Σημειώσεις:





Οι αγορές από τη μητρική εταιρεία αφορούν αγορές ζωοτροφών και απολυμαντικών ειδών
Οι πωλήσεις προς τη μητρική εταιρεία αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος
Οι πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών και παροχή υπηρεσιών για στέγαση
ζώων
Οι αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος.

Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη ούτε έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στην τρέχουσα και στην
προηγούμενη χρήση.

23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων, για τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε γνωστοποίησης, είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών
Καταστάσεων.
Αλεξανδρούπολη, 27 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Χρ Παπαζηλάκης

Νικόλαος Δ.Μποζμπουάζης

Α.Δ.Τ. ΑΕ 417565

Α.Δ.Τ ΑΒ 931795
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 6355Α
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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