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I.

Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης 01.01.2015–31.12.2015

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων του έτους 2016

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σας υποβάλλει προς
έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015. Παράλληλα δε το ∆.Σ
προβαίνει στον απολογισµό των πεπραγµένων για την χρήση αυτή.

Σηµαντικά γεγονότα της κλειόµενης χρήσης

Σύντοµο Ιστορικό της Εταιρείας

Στις 10 Απριλίου 2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η µε αριθµό πρωτοκόλλου
1174/2013−08/04/2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν:
Α. Η απορρόφηση από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
µε Αριθµό Γ.Ε.Μ.Η. 003966601000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46980/04/Β/00/73 (2004) µε έδρα τη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου
∆ήµου ∆ιονύσου του κλάδου «Ταξιδιωτικού Εµπορίου» από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ . µε Αριθµό Γ.Ε.Μ.Η. 122793901000 µε
έδρα τη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε
συνδυασµό και µε τις διατάξεις του Ν. ∆. 1297/1972, το µε αριθµό 3.005/27−03−2013 συµβόλαιο της
Συµβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χρήστου Θωµοπούλου, την από 30/09/2012 λογιστική κατάσταση του ως άνω
Κλάδου και την από 12/11/2012 έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Βρουστούρη Παναγιώτη και ∆ρόσου ∆ηµήτριου
µε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 12921 και 31371 αντίστοιχα επί της λογιστικής αυτής καταστάσεως και τις από 14/03/2013 και
28/02/2013 αντίστοιχα αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων των ως άνω ανωνύµων
εταιρειών.
Β. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 31028/10-04-2013 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. εγκρίθηκε η τροποποίηση της
επωνυµίας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Α.Ε» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεπεία της ολοκλήρωσης του ανωτέρω
µετασχηµατισµού.
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. είναι θυγατρική της εταιρείας µε τον τίτλο “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.” Η εταιρεία συστάθηκε µε την µε αριθµό 6.255/15-10-2012 πράξη της
συµβολαιογράφου Αθηνών Μαρίτσας Λεµπέση, η οποία και αποτελεί το καταστατικό της, η οποία καταχωρήθηκε
στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο στις 16-10-2012 µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 122793901000, ανακοίνωση της
οποίας µαζί µε την άδεια σύστασης της άνω εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού δηµοσιεύθηκε στο µε
αριθµό 11544/16-10-2012 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), η οποία
Εταιρεία λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» όπως
αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

∆ιαδικασία Εισφοράς Κλάδου
Στις 27 Μαρτίου του 2013 η εταιρεία πραγµατοποίησε µε επιτυχία την είσπραξη του αρχικού Μετοχικού
Κεφαλαίου κατά 60.000,00 € µε καταβολή µετρητών από τον µοναδικό Μέτοχο.
Στις 11 Απριλίου 2013 η Εισφέρουσα Εταιρεία µεταβίβασε το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου της «Ταξιδιωτικό
Εµπόριο» (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα τον Κλάδο δική µας εταιρεία, µε βάση την περιουσιακή
κατάσταση αυτού, η οποία φαίνεται στον ισολογισµό (Λογιστική Κατάσταση) απόσχισης της 30-9-2012 και όπως
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αυτή (η περιουσία) διαµορφώθηκε µέχρι την νόµιµη τελείωση της απορρόφησης. Έτσι η Απορροφώσα κατεστει
αποκλειστική κυρία, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω Κλάδου της
Εισφέρουσας Εταιρείας.
Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, αυξάνεται λόγω της απορρόφησης, κατά το ποσό της
καθαρής θέσης του ως άνω Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας, όπως εκτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 Ν.∆.
1297/1972 από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και ∆ηµητρίου ∆ρόσου που πληρεί
τα κριτήρια της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, και ανέρχεται σε έξι εκατοµµύρια διακόσιες τριάντα έξι
χιλιάδες Ευρώ (6.236.000,00), µε έκδοση έξι εκατοµµυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων νέων κοινών
ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης. Έτσι σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας µας ανέρχεται σε 6.296.000,00 €.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται όπου η µητρική εταιρεία λόγω του ειδικού νοµικού καθεστώτος που τη διέπει, δεν
µπορεί να δραστηριοποιηθεί. Η εταιρεία µε βάση το Καταστατικό της µπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες της
µητρικής εταιρείας εκτός από την εκµετάλλευση καταστηµάτων αφορολογήτων & αδασµολόγητων ειδών. Η
εµπορική δραστηριότητα της εταιρείας αποτελείται από δύο κυρίως κλάδους ήτοι πρώτον λιανικές & χονδρικές
πωλήσεις ευρείας κατανάλωσης προϊόντων & κατά δεύτερον παραχώρησης προσωπικού. Στα πλαίσια της
επιχειρηµατικής της ανάπτυξης, η εταιρεία, από της ιδρύσεως της, προέβη στις εξής δύο στρατηγικές κινήσεις:
Τον Μάιο του 2005 σύνηψε συµβάσεις µε τις εταιρείες “PHILIP MORRIS WORLD TRADE” και “ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΒΕΣ” µε αντικείµενο τη διανοµή και προώθηση στην Ελλάδα αφορολογήτων τσιγάρων που εµπορεύονται οι ως
άνω εταιρείες σε εφοδιαστές πλοίων, καταστηµάτων διπλωµατικών και στρατιωτικών αποστολών και πάσης
φύσεως πλοία.
Τον Φεβρουάριο του 2014 εισήλθε στο χώρο της ακτοπλοΐας µε την λειτουργία εκµετάλλευσης καταστηµάτων
λιανικής πώλησης εντός των πλοίων. Υπογράψαµε σχετικές συµβάσεις συνεργασίας µε τις δύο µεγαλύτερες
ναυτιλιακές εταιρείες της χώρας, ΑΝEK και Attica Group. Τα εν λόγω πλοία εξυπηρετούν γραµµές εσωτερικού και
εξωτερικού. Τα καταστήµατα µας προσφέρουν πλήρη γκάµα εµπορευµάτων, όπως αρώµατα, είδη ένδυσης,
τρόφιµα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, βιβλία, χάρτες, κ.α.
Α. Απολογισµός για την κλειόµενη χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015
Το 2015, ήταν µια ακόµη κρίσιµη χρονιά για την Ελληνική οικονοµία. Οι ρυθµοί µεταβολής και τα µεγέθη της
οικονοµικής δραστηριότητας είχαν αρνητική επίπτωση στο διαθέσιµο εισόδηµα προς κατανάλωση. Είναι λοιπόν
σαφές ότι η µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών επηρέασε τα µεγέθη όλων των επιχειρήσεων και
φυσικά της Εταιρείας µας.
Τα έσοδα της Εταιρείας κατά την χρήση του 2015 ανήλθαν σε € 28,9 εκατ. (2014: € 31,5 εκατ.). Τα Μικτά
Κέρδη έφθασαν τα € 6,2 εκατ. (2014: € 6,3 εκατ.).
Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων ξεπέρασαν τα € 1,2 εκατ.
(2014: €1,8 εκατ.) σε µια ιδιαίτερη άσχηµη περίοδο για την Ελληνική οικονοµία. Σηµειώνουµε ότι το EBITDA σαν
ποσοστό επί των συνολικών εσόδων ανήλθε σε 5%.
Τα ταµειακά διαθέσιµα στην λήξη της χρήσης ανέρχονταν σε € 3,8 εκατ. (2014: € 8,1 εκατ.).

∆ίκτυο Καταστηµάτων
Κατά την διάρκεια του 2015, λειτούργησαν εννέα καταστήµατα στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών. Τα τέσσερα, µε
προϊόντα Swatch, Mastiha, Κορρές, Collective ευρίσκονται στο επίπεδο των Αναχωρήσεων. Τα άλλα πέντε
καταστήµατα ευρίσκονται στο επίπεδο των Αφίξεων. Το ένα απευθύνεται στο ευρύ κοινό µε είδη
ζαχαροπλαστικής από τα γνωστά brand names ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ & ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ. Τα τρία απευθύνονται αποκλειστικά
στους αφιχθέντες επιβάτες ευρισκόµενα στο χώρο παραλαβής αποσκευών των ταξιδιωτών & το πέµπτο
απευθύνεται αποκλειστικά στους υπαλλήλους του Αεροδροµίου.

4

Στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτούργησαν τρία καταστήµατα λιανικής πώλησης. ∆ύο καταστήµατα στα αεροδρόµια
της Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και ένα κατάστηµα στο λιµάνι της Πάτρας. Τον Νοέµβριο του 2011 η εταιρεία
µετέτρεψε τα καταστήµατα λιανικής πώλησης στο λιµάνι της Πάτρας σε εξειδικευµένο κατάστηµα για πωλήσεις
αποκλειστικά στο προσωπικό που εργάζεται στην ίδια την εταιρεία & στις υπόλοιπες εταιρείες που ανήκουν στον
Όµιλο στον οποίο συµµετέχει.
Συνεχίστηκε, βεβαίως, και το 2015 η επιτυχηµένη δραστηριότητα στον τοµέα των χονδρικών πωλήσεων.
Επιπλέον κατά την διάρκεια της χρήσης, οι Ελληνικές ∆ιανοµές συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στην διαχείριση
καταστηµάτων εντός πλοίων. Η συνεργασία µας µε τις δύο µεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της χώρας, ΑΝEK
και ATICA Group αύξησε τον τζίρο της εταιρείας και την έκανε περαιτέρω γνωστή στο κοινό. Συγκεκριµένα στην
κλειόµενη χρήση λειτουργήσαµε 28 καταστήµατα εντός των πλοίων τα οποία είχαν τζίρο € 4,95 εκατ.
Β. Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες επίδοσης αποτελεσµάτων της εταιρείας
Παρατίθενται βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, αναφορικά µε την οικονοµική διάρθρωση και την
αποδοτικότητα της Εταιρείας, όσον αφορά την κλεισµένη και την προηγούµενη χρήση.

∆είκτες Οικονοµικής
διάθρωσης
Κυκλοφορύν Ενεργητικό/
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων /Σύνολο
Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων
Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
∆είκτες Απόδοσης και
Αποδοτικότητας
ΕΒΙΤ/ Σύνολο Πωλήσεων
Καθαρός ∆ανεισµός/ ΕΒΙΤDA

31.12.2015

31.12.2014

89,8%
37,4%

92,8%
55,8%

2,56

1,72

3,87%
0%

6,3%
0%

Κίνδυνοι και αβεβαιότητα
- Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός έχει δύο σκέλη:
(α) Κίνδυνος µείωσης της µικτής κερδοφορίας λόγω ανατίµησης ξένων νοµισµάτων έναντι λειτουργικών
νοµισµάτων της εταιρείας.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κύρια στην αγορά της Ελλάδος & ελάχιστα µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
συναλλαγές σε Ευρώ και συνεπώς ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ασήµαντος.
(β) Κίνδυνος από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα
∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση.
- Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από τραπεζικά δάνεια και συγκεκριµένα από το γεγονός ότι οι συµφωνίες αυτές είναι
εκφρασµένες σε κυµαινόµενο επιτόκιο συνδεδεµένο µε το δείκτη EURIBOR. ∆εν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος.
- Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία έχει µειωµένη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αφενός διότι το µέρος των πωλήσεων που αφορά
τις λιανικές πωλήσεις πραγµατοποιείται είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω πιστωτικών καρτών και αφ΄ ετέρου όσον
αφορά τις χονδρικές πωλήσεις, αυτές γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών είτε έχουν γίνει
οι σχετικές προβλέψεις.
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- Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι µηδενικός λόγω της διαθεσιµότητας υψηλών ταµειακών διαθεσίµων.
- ∆ιαχείριση κεφαλαίων
Η διαχείριση κεφαλαίων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να συνεχίσει τις
δραστηριότητές της, ώστε να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόµενους,
διατηρώντας παράλληλα µια κεφαλαιουχική δοµή που θα ελαχιστοποιεί το κόστος κεφαλαίου.
Τα εργαλεία της διαχείρισης κεφαλαίων είναι η µερισµατική πολιτική, η έκδοση ή η επιστροφή κεφαλαίου και η
αγοραπωλησία στοιχείων του ενεργητικού.
Βασικός δείκτης που χρησιµοποιείται κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι ο συντελεστής µόχλευσης, ο οποίος
υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο
συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια) µείον τα χρηµατικά
διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το
καθαρό χρέος.

Γ. Εργασιακά και Περιβαλλοντικά θέµατα
∆εν υπάρχουν σηµαντικά εργασιακά θέµατα. Η διοίκηση της εταιρείας µεριµνά ιδιαίτερα για θέµατα ασφάλειας
του προσωπικού. Η εταιρεία εναρµονίζεται πλήρως µε τις περιβαλλοντικές νοµοθεσίες των χωρών στις οποίες
δραστηριοποιείται.

∆. Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ Εταιρείας και συνδεδεµένων προσώπων
Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό
καθεστώς ή και ∆ιοίκηση µε την εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά στελέχη της εταιρείας. Η εταιρεία προµηθεύεται από τα συνδεδεµένα µέρη αγαθά
και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προµηθεύει αγαθά και υπηρεσίες σε αυτά. Οι πωλήσεις της εταιρείας προς τα
συνδεµένα µέρη αφορούν κυρίως σε πωλήσεις εµπορευµάτων. Οι πωλήσεις προς την εταιρεία αφορούν σε
πωλήσεις εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών (µισθώσεις κτιρίων και κοινόχρηστα).
H Εταιρεία στις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, εφαρµόζει τους κανόνες τεκµηρίωσης τιµών των
ενδοοµιλικών συναλλαγών (Transfer pricing) σύµφωνα µε το ν. 3728/18-12-2008. Οι συναλλαγές που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών,
όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής :

Συναλλαγές µε Μητρική

(ποσά σε '000)
Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις υπηρεσιών
Πωλήσεις Παγίων
Λήψη Υπηρεσιών
Αγορές αγαθών

1/1/-31/12/2015
493
7
12
5.455

1/1-31/12/2014
1.120
8
1
7.090

Συναλλαγές µε Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη

(ποσά σε '000)
Πωλήσεις αγαθών
Λήψη Υπηρεσιών- Λοιπά έξοδα
Αγορές αγαθών

1/1/-31/12/2015
91

1/1/-31/12/2014
110
6
686

6

Ε. Σηµαντικά γεγονότα µετά τη λήξη της περιόδου και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της Έκθεσης
∆εν υπάρχουν λοιπά µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, στα οποία επιβάλλεται αναφορά
από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).
ΣΤ. Προοπτικές για το 2016
Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση όσον αφορά την Ελληνική Οικονοµίας εξαρτώνται από δύο παράγοντες:
Α) Η αύξηση της ανεργίας και η µείωση της αγοραστικής δύναµης στο εσωτερικό επηρεάζουν τις δραστηριότητες
της Εταιρείας µας.
Β) Επιπλέον, η παράταση της αβεβαιότητας όσον αφορά την έκβαση της διαπραγµάτευσης των συµφωνιών µε
τους εταίρους, η οποία έχει ήδη αρχίσει χωρίς µέχρι στιγµής να µπορεί να προβλεφθεί το τελικό αποτέλεσµα. Η
έκβαση αυτών των διαπραγµατεύσεων θα είναι τελικά ο κύριος καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της
χώρας τα επόµενα χρόνια.
Εγγύηση για τις αισιόδοξες προοπτικές αποτελεί τo µέγεθος της Dufry, η διασπορά των δραστηριοτήτων της ανά
την υφήλιο, η εµπειρία και η τεχνογνωσία των στελεχών της τα οποία είναι στοιχεία αναµφισβήτητα. Ταυτόχρονα
όµως, η στρατηγική απόφαση της Dufry να εξαγοράσει πλήρως όλες τις µετοχές της µητρικής µας εταιρίας
καταδεικνύει την εξαιρετική κατάσταση των κλάδου σε ότι αφορά τα θεµελιώδη µεγέθη του & την προοπτική
του.
Στις αρχές του 2015 η εταιρεία διαπραγµατεύθηκε τροποποιήσεις στους όρους συνεργασίας µε τις δύο κορυφαίες
ναυτιλιακές εταιρείες για την λειτουργία των καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Εκτιµάται ότι οι σχετικές αλλαγές
θα αποφέρουν βελτίωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε η υπάρχουσα οικονοµική κρίση να
επηρεάσει την Εταιρεία & τα µεγέθη της όσο το δυνατόν λιγότερο και εκτιµά ότι η τρέχουσα χρήση 2016 θα είναι
µεν πιο δύσκολη σε σχέση µε το 2015, όµως τελικά η Εταιρεία θα κατορθώσει να σταθεί στα επίπεδα του 2015
και έτσι τα επόµενα έτη να διαµορφώσει ανοδική πορεία.

Για την Εταιρεία
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Βελέντζας
Α.∆.Τ. ΑΒ285760

7

II.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2015, την κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές
επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση
της ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την 31
∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και
37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016.

Κωνσταντίνος Τσέκας
Α.Μ. ΣΟΕΛ 19421
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ
Χειµάρρας 8Β, 15 152 Μαρούσι, Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 107
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III.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
(Ποσά σε € '000)

Σηµ.

31/12/2015

31/12/2014

446

415
55

Στοιχεία Ενεργητικού
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

4

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

5

35

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

14

152

84

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

6

869

865

1.502

1.419

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα

7

4.321

4.376

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

8

3.212

2978

Λοιπές απαιτήσεις

8

1.976

2908

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

9

3.805

8.116

13.314

18.378

14.816

19.797

6.296

6.296

113

85

2.868

2.370

9.277

8.751

347

338

347

338

Στοιχεία Ενεργητικού

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

11

Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Ίδια κεφάλαια

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

10

Σύνολο Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

12

4.945

10.271

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

13

247

437

Σύνολο Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

5.192

10.708

Σύνολο υποχρεώσεων

5.539

11.046

14.816

19.797

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
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2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
(Ποσά σε € '000)

Σηµ.

Πωλήσεις

3

Έσοδα Προώθησης

1/1-31/12/2015

1/1-31/12/2014

24.452

25.618

59

85

Κύκλος Εργασιών

15

24.511

25.703

Κόστος Πωληθέντων

3,16

-18.336

-19.361

6.175

6.342

Μεικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα & έξοδα πωλήσεων

17

1.680

3.101

Έξοδα Προσωπικού

18

(6.074)

(7.167)

Γενικά Έξοδα

19

(552)

(507)

1.229

1.769

Κέρδη προ φόρων, χρηµ/κών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

Αποσβέσεις

20

(91)

(189)

Λοιπά Λειτουργικά Αποτελέσµατα

21

(190)

24

948

1.604

158

Κέρδη προ φόρων και χρηµ/κών
αποτελεσµάτων (EBIT)
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

22

14

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

22

-1

-1

8

13

969

1.774

-445

-545

524

1.229

3

-30

-1

8

2

-22

526

1.207

526

1.207

0,08

0,19

Συναλλαγµατικές διαφορες
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)

Φόρος εισοδήµατος

13

Κέρδη µετά από φόρους

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες):
Αναλογιστικό κέρδος/ (ζηµιά) στην Καθαρή Θέση

10

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Καθαρά λοιπά έσοδα/(έξοδα) χρήσης, που δεν θα
ανακυκλωθούν µέσω κατάστασης αποτελεσµάτων
χρήσης σε µεταγενέστερες περιόδους
Συγκεντρωτικά
εισοδήµατα/(ζηµίες)
φόρους

χρήσης,

συνολικά
µετά από

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
αποδίδονται σε:
Ιδιοκτήτες
Κέρδη Χρήσης ανά µετοχή σε €

23
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3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
3.1

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτέλεσµα
εις νέον

Σύνολο
καθαρής θέσης
Μετόχων
Εταιρείας

6.296

46

1.202

7.544

Κέρδη µετά από φόρους

-

-

1.229

1.229

Αναλογιστικό κέρδος/ (ζηµιά) στην Καθαρή Θέση

-

-30

-

-30

61

-61

-

8

-

8

0

39

1.168

1.207

Μεταφορά σε Αποθεµατικά

-

-

-

-

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες µητρικής

-

-

-

-

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2014

6.296

85

2.370

8.751

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015

6.296

85

2.370

8.751

Μεταφορά σε Αποθεµατικά

-

2
26

524
-26

524
2
0

Φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία του συνολικού εισοδήµατος

-

-

-

0

0

28

498

526

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου

-

-

-

-

Αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων

-

-

-

-

Μεταφορά σε Αποθεµατικά
Φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία του συνολικού εισοδήµατος
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση Κεφαλαίου

Κέρδη µετά από φόρους
Αναλογιστικό κέρδος/ (ζηµιά) στην Καθαρή Θέση

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση Κεφαλαίου

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες µητρικής
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2015

0
6.296

113

2.868

9.277

12

4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών

1/1/201531/12/2015

1/1/201431/12/2014

969

1.774

20

91

189

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

10

84

102

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

8

155

178

Αντιλογισµός Προβλέψεων για απαξίωση αποθεµάτων

7

86

(54)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

22

(14)

(158)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

22

1

1

(Ποσά σε € '000)

Σηµ.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως προ φόρων
Αναπροσαρµογές για την συµφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές
δραστηριότητες :
Αποσβέσεις

Ζηµίες /( κέρδη ) από συναλλαγµατικές διαφορές
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

(8)

(13)

1.364

2.019

(Αύξηση)/µείωση σε:
Αποθέµατα

7

(31)

(346)

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

8

543

(560)

12

(5.378)

2.101

(4.866)

1.195

(669)

(685)

(52)

(56)

Αύξηση/(µείωση) σε:
Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Φόροι πληρωθέντες

13

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού

10

Τόκοι Πληρωθέντες
(Αύξηση)/µείωση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

6

Σύνολο (εκροών) /εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες

(1)

-

1

(15)

(4.223)

2.458

(102)

(109)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων

4

Προσθήκες ασώµατων παγίων στοιχείων

5

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων

5

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα

22

Σύνολο (εκροών)/εισροών για επενδυτικές δραστηριότητες

(1)

14

158

(88)

48

(4.311)

2.506

Χρηµατικά διαθέσιµα έναρξης χρήσης

8.116

5.610

Χρηµατικά διαθέσιµα λήξης χρήσης

3.805

8.116

Καθαρή (µείωση)/αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων

13

IV.

Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ανώνυµη Εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα στο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ 122793901000 και η έδρα της είναι στον Αγ. Στέφανο Αττικής. Η
Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τοµείς του λιανικού ταξιδιωτικού εµπορίου και συγκεκριµένα εκεί που η µητρική
εταιρεία λόγω του ειδικού νοµικού καθεστώτος που τη διέπει, δεν µπορεί να δραστηριοποιηθεί. Επίσης µε βάση
το Καταστατικό της µπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες της µητρικής εταιρείας εκτός από την εκµετάλλευση
καταστηµάτων αφορολογήτων & αδασµολόγητων ειδών. Η εµπορική δραστηριότητα της εταιρείας αποτελείται
από δύο κυρίως κλάδους ήτοι πρώτον λιανικές & χονδρικές πωλήσεις ευρείας κατανάλωσης προϊόντων & κατά
δεύτερον παραχώρησης προσωπικού.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της «Καταστήµατα
Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία» και καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την
31η ∆εκεµβρίου 201, έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. της Εταιρείας στις 28 Απριλίου 2015.

1.1

Σηµαντικά Γεγονότα της κλειόµενης χρήσης

Η Εταιρεία συνέχισε τις δραστηριότητες της κατά την τρέχουσα χρήση, µέσα σε µια πού δύσκολη περίοδο της
οικονοµίας. Ως συνέπεια ήταν οι πωλήσεις και τα αποτελέσµατα προ φόρων να υπολείπονται της χρήσης 2014.
Κύριες αιτίες µείωσης των εν λόγω µεγεθών αποτελούν:
•
η µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών λογω της υφιστάµενης υφεσιακής κατάστασης
της Ελληνικής οικονοµίας
•
η επιβολή των «capital controls» τα οποία µείωσαν έτι περαιτέρω την ρευστότητα των καταναλωτών.

2 Σηµαντικές Λογιστικές πολιτικές
2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 31η ∆εκεµβρίου
2015, που καλύπτουν όλη τη χρήση 2014, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες,
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας
Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Οι συνηµµένες ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται κατ’ απαίτηση
του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και
κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου. Σηµαντικές παραδοχές από την
διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.
Το νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ και, όλα τα ποσά εµφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός όπου ορίζεται
διαφορετικά.

2.2

Νέα πρότυπα & ∆ιερµηνείες

Σε περίπτωση που η υιοθέτηση κάποιου προτύπου ή διερµηνείας είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις ή τη
δραστηριότητα της εταιρείας, η επίπτωσή αυτή περιγράφεται παρακάτω:

Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις
Οι λογιστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί είναι συνεπείς µε αυτές της προηγούµενης χρήσης, µε εξαίρεση την
υιοθέτηση των νέων τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών από την 1η Ιανουαρίου 2015Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε
νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι µια συλλογή των τροποποιήσεων
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των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2015.
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το

πεδίο εφαρµογής του τη λογιστική αντιµετώπιση για το σχηµατισµό µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας. ∆εν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρµογής της

εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που
λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και
Επιµέτρηση ή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισµό των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση. ∆εν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισµός του εάν µια

συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3
Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε
Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρµογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο. ∆εν υπάρχει
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η
Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια και ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις):

Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Η
τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια και του ∆ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά
Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονοµικές ωφέλειες που δηµιουργούνται από τη λειτουργία µιας
επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί µέρος) αντί των οικονοµικών ωφελειών που
καταναλώνονται µέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσµα, ο λόγος των εσόδων που
δηµιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναµένεται να δηµιουργηθούν, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για την απόσβεση των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε πολύ
περιορισµένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζοµένων

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου
2015. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε προγράµµατα καθορισµένων
παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι
ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας των εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις εισφορές των
εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό ποσοστό του µισθού. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά
ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα – Ταξινόµηση και επιµέτρηση

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των
χρηµατοοικονοµικών µέσων και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση
και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και
επιµέτρηση, αποµείωση και λογιστική αντιστάθµισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο
αυτό. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΠΧΑ 11 Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης
συµµετοχικών τίτλων σε σχήµατα υπό κοινό έλεγχο
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016.
Το ∆ΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των συµµετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η
τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά µε τη λογιστικοποίηση της απόκτησης συµµετοχής σε µια κοινή
επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για
τις αποκτήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
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∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το
∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν από µια
σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον
κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και
ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν
παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις
απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης
µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το
πρότυπο αυτό. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 27 Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση)

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Η
τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιµοποιούν τη µέθοδο της καθαρής θέσης για επενδύσεις
σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις τους και
θα βοηθήσει σε ορισµένες δικαιοδοσίες τη µετάβαση των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων στα ∆ΠΧΑ
µειώνοντας τα κόστη συµµόρφωσης χωρίς τον περιορισµό της πληροφόρησης που είναι διαθέσιµη στους
επενδυτές. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ
ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και εκείνες
του ∆ΛΠ 28, για την αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του
επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι
ένα πλήρες κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε
µια θυγατρική είτε όχι). Ένα µερικό κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία
ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το
∆εκέµβριο του 2015 το Σ∆ΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ηµεροµηνία εφαρµογής της τροποποίησης αυτής,
αναµένοντας το αποτέλεσµα του έργου του για τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρµογή της Εξαίρεσης

Ενοποίησης (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν τρία ζητήµατα που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρµογή της εξαίρεσης
ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ισχύει σε µητρική εταιρεία που είναι θυγατρική µιας εταιρείας
επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιµετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία. Επίσης, οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι µόνο µία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια µία εταιρεία επενδύσεων και
παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας
επενδύσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης,
να διατηρήσουν η επιµέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρµόζεται από τη συγγενή εταιρεία της εταιρείας
επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συµµετοχές της σε θυγατρικές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση)

Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν περαιτέρω τις εταιρείες
να εφαρµόζουν την επαγγελµατική τους κρίση στον καθορισµό των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν
και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι περιορισµένης έκτασης
τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σηµαντικά, τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 1. Οι
τροποποιήσεις αφορούν τη σηµαντικότητα, τη σειρά των σηµειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισµό, τις
λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων (OCI) που
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προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2010 -2012, ο οποίος είναι µια

συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις.
>
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών: Η αναβάθµιση αυτή τροποποιεί
τους ορισµούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και προσθέτει τους ορισµούς «όρος
απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού της «προϋπόθεσης
κατοχύρωσης»).
>
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο
αντάλλαγµα σε µία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, µεταγενέστερα επιµετράται
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από το εάν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.
>
∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Η αναβάθµιση αυτή απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα να
γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά µε την εφαρµογή των κριτηρίων συνάθροισης στους λειτουργικούς
τοµείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συµφωνίες µεταξύ του συνόλου των περιουσιακών
στοιχείων των τοµέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας µόνο εάν πραγµατοποιείται τακτική
αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τοµέα.
>
∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθµιση στην βάση συµπεράσµατος του ∆ΠΧΑ
13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 39 δεν αποµάκρυνε την
δυνατότητα επιµέτρησης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει
δηλωµένο επιτόκιο, στην τιµολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της µη προεξόφλησης
είναι ασήµαντη.
>
∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώµατων παγίων
αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την
αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.
>
∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρεία που
παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα ή στη µητρική εταιρεία
της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεµένο µέρος της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας.
>
∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο περιουσιακό
στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την
αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2012 -2014, ο οποίος είναι µια

συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις.
>
∆ΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µία άλλη (πώληση ή
διανοµή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν µία συνέχιση του
αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση
διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησης.
>
∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύµβαση
εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή µπορεί να αποτελέσει συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7
σχετικά µε τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται
στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
>
∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης
ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται
η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής
ποιότητας εταιρικά οµόλογα σε αυτό το νόµισµα, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών
οµολόγων.
>
∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούµενες
ενδιάµεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είτε να
ενσωµατώνονται µε παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου
συµπεριλαµβάνονται στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση ∆ιαχείρισης ή στην Έκθεση
κινδύνου). Το Σ∆ΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να
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είναι στη διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο, τότε η
ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής.
∆ΠΧΑ 16: Μισθώσεις

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Το
∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των µισθώσεων για
αµφότερα τα µέρη της σύµβασης, ήτοι για τον πελάτη («µισθωτή») και τον προµηθευτή («εκµισθωτή»). Το νέο
πρότυπο απαιτεί οι µισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες µισθώσεις στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Οι
µισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις µισθώσεις, µε ορισµένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των
εκµισθωτών παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο
αυτό. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος (Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογικής

απαίτησης για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο
λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από
χρεωστικούς τίτλους που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγµα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το
λογιστικό χειρισµό των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η οικονοµική οντότητα δεν
επιτρέπεται να εκπέσει τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες για φορολογικούς σκοπούς ή όταν έχει την πρόθεση και
την δυνατότητα να διακρατήσει τους χρεωστικούς τίτλους µέχρι την αντιστροφή των µη πραγµατοποιηθεισών
ζηµιών. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΛΠ 7 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να επιτρέψει στους
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις
που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται από ταµειακές ροές και
µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

2.3
2.3.1

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις
αξίες τεκµαιρόµενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση ευλόγων αξιών κατά την ηµεροµηνίες µετάβασης,
µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που
αναµένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται)
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
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Κατηγορία παγίου
- Κτίρια & Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων
-Έπιπλα & µηχανικός εξοπλισµός
- Αυτοκίνητα – Οχήµατα
- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Έτη ωφέλιµης ζωής
10
4-10
8-10
5

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την
ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει
στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.

2.3.2

Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Οι αποκτηθείσες άδειες που αφορούν σε λογισµικό κεφαλαιοποιούνται µε βάση τις δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση και την εγκατάσταση του συγκεκριµένου λογισµικού. Οι δαπάνες που
σχετίζονται µε τη συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισµικού αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου στην οποία
αυτές πραγµατοποιούνται. Οι δαπάνες οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται µε τη µέθοδο της σταθερής
απόσβεσης κατά τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές τους.

2.3.3

Αποµείωση αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο
αποµείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση
ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η
ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση
κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των
µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της
αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιµης.
Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν,
εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης µειώνει το αντίστοιχο
αποθεµατικό αναπροσαρµογής. Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η
αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της
ανακτήσιµης αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε
προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζηµίας
αναγνωρίζεται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας
αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής.
Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες
δηµιουργίας ταµειακών ροών.

2.4
2.4.1

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία
Αρχική Αναγνώριση

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στον Ισολογισµό του οµίλου, από τη στιγµή που ο
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όµιλος καθίσταται ένα µέρος εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων:
 απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες
 καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την διοίκηση ανάλογα
µε τα χαρακτηριστικά τους και τον σκοπό για τον οποίο αποκτούνται.
Η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην
αποτίµηση του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόµενου αποτελέσµατος είτε στην κατάσταση
αποτελεσµάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται
µε την εφαρµογή της λογιστικής της ηµεροµηνίας της εµπορικής συναλλαγής.

2.5

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ΄είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.

2.6

Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες και Λοιπές Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε σταθερές και προσδιορισµένες
καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά. ∆ηµιουργούνται όταν η εταιρεία
παρέχει χρήµατα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εµπορικής εκµετάλλευσης.
Αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µείον κάθε πρόβλεψη για
αποµείωση. Κάθε µεταβολή στην αξία απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν οι απαιτήσεις
διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και κατά εφαρµογή της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου.
Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
επιµετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για
εκτιµώµενα µη ανακτήσιµα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειµενική
απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει αποµειωθεί. Η αναγνωριζόµενη πρόβλεψη επιµετράται ως η διαφορά
µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµιακών ροών προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. Για
ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιείται έλεγχος για τυχόν αποµείωση τους ανά µεµονωµένη απαίτηση (για
παράδειγµα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί
εκπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειµενικά στοιχεία
υποδεικνύουν την ανάγκη για αποµείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις οµαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν
αποµείωση τους στο σύνολο τους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας
των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν µετά την
πάροδο δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισµό ταξινοµούνται σαν εµπορικές και άλλες απαιτήσεις.

2.7

Ταµειακά Ισοδύναµα

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης
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και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως repos και τραπεζικές καταθέσεις µε ηµεροµηνία
λήξης µικρότερη των τριών µηνών.
Για την κατάρτιση της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από
ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να περιλαµβάνονται τα
εκκρεµή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts).

2.8

Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά
την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που
σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της
επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν
συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές
πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή
λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.

2.9
2.9.1

Φορολογία Εισοδήµατος
Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις
φορολογικές αρχές που είναι σχετιζόµενες µε την τρέχουσα περίοδο αναφοράς και που δεν έχουν καταβληθεί
µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους
φορολογικούς νόµους που ισχύουν και βάσει των φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης. Όλες οι µεταβολές στις
τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα.

2.9.2

Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος

Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές
διαφορές. Αυτή περιλαµβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε τις αντίστοιχες φορολογικές τους βάσεις.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθµιστούν
έναντι της µελλοντικής φορολογίας εισοδήµατος.
Η εταιρεία αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την
έκταση που είναι πιθανό ένα µελλοντικό φορολογητέο κέρδος.
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την
έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την
αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Οι
φορολογικές ζηµιές που µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενες περιόδους αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές
που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή
ουσιαστικά ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Οι αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του φόρου
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εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από συγκεκριµένες
µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια
κεφάλαια του οµίλου, και έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
ή υποχρεώσεις να χρεώνεται/ πιστώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης.

2.10 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους
2.10.1

Βραχυπρόθεσµες Παροχές

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε
χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο)
µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.

2.10.2

Παροχές που θα καταβληθούν µετά την έξοδο από την υπηρεσία

Η εταιρεία έχει τόσο προγράµµατα καθορισµένων παροχών όσο και προγράµµατα καθορισµένων εισφορών.

2.10.2.1 Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον
ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι
υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς
καλύπτεται από τον όµιλο. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή
των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια ο όµιλος δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή
υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της εταιρίας (νοµική ή τεκµαιρόµενη)
περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις
εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται
από το ποσό που καταβάλλει ο όµιλος (ή και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών
αυτών. Η πληρωτέα εισφορά από τον εταιρεία σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως µία
υποχρέωση µετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο.

2.10.2.2 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών –
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Υποχρεώσεις

παροχών

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών
παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών
συνταξιοδότησης των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω
υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σηµείωση
13 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων
υποχρέωσης. Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου περιλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στις
επισυναπτόµενες καταστάσεις αποτελεσµάτων.
Η υποχρέωση σχετικά µε την αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονοµικής
θέσης και είναι η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών εκροών χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο προεξόφλησης
επιτόκια εταιρικών οµολόγων υψηλής ποιότητας ή κρατικών οµολόγων, τα οποία έχουν διάρκεια που
προσοµοιάζει µε αυτή της υποχρέωσης.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης στο νωρίτερο µεταξύ της:
-Ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της τροποποίησης ή της περικοπής και της
-Ηµεροµηνίας αναγνώρισης από την Εταιρεία και τον Όµιλο του κόστους σχετικά µε αναδιάρθρωση.
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Το χρηµατοοικονοµικό κόστος καθορίζεται εφαρµόζοντας το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιµοποιείται για την
επιµέτρηση της υποχρέωσης (ή απαίτησης) καθορισµένης παροχής. Η Εταιρεία και ο Όµιλος αναγνωρίζουν τις
ακόλουθες µεταβολές στην υποχρέωση καθορισµένης παροχής στις δαπάνες µισθοδοσίας και στα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα:
-Κόστος υπηρεσίας που αποτελείται από τρέχων κόστος υπηρεσίας και κόστος προϋπηρεσίας, κέρδη και ζηµίες
από περικοπές και µη συνηθισµένες τροποποιήσεις του προγράµµατος καθορισµένων παροχών,
-Καθαρό χρηµατοοικονοµικό έξοδο ή έσοδο.
Επανεκτιµήσεις που αποτελούνται από τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, αναγνωρίζονται αµέσως στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης µε την ανάλογη χρέωση ή πίστωση των αποτελεσµάτων εις νέο, µέσω των λοιπών συνολικών
εισοδηµάτων της περιόδου που πραγµατοποιούνται. Οι επανεκτιµήσεις δεν αναταξινοµούνται στα αποτελέσµατα
χρήσης σε µεταγενέστερες περιόδους.

2.11 Λοιπές Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονοµικών
πόρων για την εταιρεία και αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής
µπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµαιρόµενης
υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος. Κάθε σχηµατισµένη πρόβλεψη χρησιµοποιείται
µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία
Ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίµηση.
Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα δέσµευση,
βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, περιλαµβάνοντας
τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την παρούσα δέσµευση. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας
του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των εξόδων που αναµένονται να
απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο
έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο στα
αποτελέσµατα. Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων, η πιθανότητα ότι µία εκροή θα απαιτηθεί για
διακανονισµό, καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσµεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη
αναγνωρίζεται ακόµη και αν η πιθανότητα πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαµβάνεται στην
κατηγορία δεσµεύσεων είναι µικρή. Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται.

2.12 Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει τρέχουσα νοµική ή θεσµική υποχρέωση που απορρέει από
γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτείται εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για
την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής και εφόσον µπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ηµεροµηνία κάθε κατάστασης οικονοµικής θέσης και προσαρµόζονται
ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναµένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της
υποχρέωσης.
Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις
αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε ένα συντελεστή προ φόρων, ο οποίος εκφράζει τις τρέχουσες
εκτιµήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήµατος και, όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που
σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εκτός αν η
πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν µία εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι
πιθανή.
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2.13 Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία
Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων.

2.14 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όµιλο και τα
σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα είναι καθαρά από τον φόρο προστιθέµενης αξίας, τις
εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα έσοδα µεταξύ εταιρειών του οµίλου που ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής
ενοποίησης, απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
-

-

-

Πωλήσεις Αγαθών: Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν
από την κυριότητα των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή και η είσπραξη της απαίτησης είναι
εύλογα εξασφαλισµένη. Οι πωλήσεις χονδρικής των αγαθών, γίνονται κυρίως επί πιστώσει.
Παροχή Υπηρεσιών: Το έσοδο από συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε προκαθορισµένη τιµή
αναγνωρίζεται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το έσοδο αναγνωρίζεται βάσει της αναλογίας των υπηρεσιών που έχουν
παρασχεθεί µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, σε σχέση µε το σύνολο των
υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν. Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή
υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί βάσιµα, το έσοδο αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι
αναγνωρισµένες δαπάνες είναι ανακτήσιµες. Σε περιπτώσεις που µεταβληθούν οι αρχικές εκτιµήσεις των
εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθµός ολοκλήρωσης, οι αλλαγές αυτές µπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή
µειώσεις των εκτιµώµενων εσόδων ή δαπανών και εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου.
Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
Έσοδα από Τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση
του πραγµατικού επιτοκίου.
Έσοδα από Ενοίκια: Τα έσοδα από Ενοίκια κτιρίων, λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα
µε τα όσα απορρέουν από σχετικές συµβάσεις-συµφωνίες.

2.15 Μισθώσεις
Η εκτίµηση για το εάν µία συµφωνία περιέχει στοιχείο µίσθωσης πραγµατοποιείται κατά την έναρξη της
συµφωνίας, λαµβάνοντας υπ όψιν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν

2.15.1

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

Η ιδιοκτησία ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µεταβιβάζεται στο µισθωτή εάν µεταβιβάζονται σε αυτόν
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο περιουσιακό στοιχείο ανεξάρτητο µε
τον νοµικό τύπο της σύµβασης. Κατά την έναρξη της µίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην
εύλογη αξία του ή εάν είναι χαµηλότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων
συµπεριλαµβανοµένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το µισθωτή. Ένα αντίστοιχο
ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηµατοδοτική µίσθωση ανεξαρτήτως εάν µερικές από τις καταβολές
µισθωµάτων καταβάλλονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της µίσθωσης.
Η µεταγενέστερη λογιστική αντιµετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί µε συµβάσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, π.χ. η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης και ο προσδιορισµός της ωφέλιµης ζωής
του, είναι ίδια µε αυτή που εφαρµόζεται σε συγκρίσιµα αποκτώµενα, εκτός συµβάσεων µίσθωσης, περιουσιακά
στοιχεία. Η λογιστική αντιµετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή µείωση της, µε βάση τις
ελάχιστες καταβολές των µισθωµάτων µείον τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως
έξοδο στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις κατανέµονται στη διάρκεια της
µισθωτικής περιόδου, και αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της
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υποχρέωσης.

2.15.2

Λειτουργικές Μισθώσεις

Όλες οι υπόλοιπες µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι καταβολές στις συµβάσεις
λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα µε τη ευθεία µέθοδο (συσχετισµός εσόδου
χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόµενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο,
όταν πραγµατοποιούνται.

2.16 Σηµαντικά Γεγονότα της κλειόµενης χρήσης
Η Εταιρεία συνέχισε τις δραστηριότητες της κατά την τρέχουσα χρήση, µέσα σε µια πού δύσκολη περίοδο της
οικονοµίας. Ως συνέπεια ήταν οι πωλήσεις και τα αποτελέσµατα προ φόρων να υπολείπονται της χρήσης 2014.
Κύριες αιτίες µείωσης των εν λόγω µεγεθών αποτελούν:
• η µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών λόγο της υφιστάµενης υφεσιακής κατάστασης της
Ελληνικής οικονοµίας
• η επιβολή των «capital controls» τα οποία µείωσα περαιτέρω την ρευστότητα των καταναλωτών.

3 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα
Για διοικητικούς σκοπούς, η Εταιρεία είναι οργανωµένη σε δύο κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητες: α)
Αεροδρόµια και Χονδρικές πωλήσεις και β) Καταστήµατα Πλοίων Λοιπά. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί
Τοµείς, η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσµατα των επιχειρηµατικών τοµέων ξεχωριστά µε σκοπό
τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης
του τοµέα βασίζεται στα λειτουργικά αποτελέσµατα τα οποία διορθώνονται µε την απαλοιφή των ενδοοµιλικών
συναλλαγών.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια του ∆ΠΧΑ 8 για να
αποτελέσουν διακριτό λειτουργικό τοµέα, συνδυάζονται και παρουσιάζονται υπό την περιγραφή «Λοιπά». Στη
κατηγορία αυτή εµφανίζονται και τα έξοδα των κεντρικών γραφείων. Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ανά τοµέα
αναλύονται ως εξής:

(Ποσά σε € '000)
1/1-31/12/2015

Πωλήσεις

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ &
ΧΟΝ∆ΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΛΟΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

19.502

4.950

24.452

59

-

59

(15.115)

(3.221)

(18.336)

Μικτο κερδος

4.446

1.729

6.175

Κέρδη προ φόρων,
χρηµ/κών
αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)

1.116

113

1.229

Έσοδα Προώθησης
Κόστος Πωληθέντων
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(Ποσά σε € '000)
1/1-31/12/2014

Πωλήσεις

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ &
ΧΟΝ∆ΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΛΟΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

20.241

5.377

25.618

85

-

85

(15.853)

(3.508)

(19.361)

Μικτο κερδος

4.473

1.869

6.342

Κέρδη προ φόρων,
χρηµ/κών
αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)

1.690

79

1.769

Έσοδα Προώθησης
Κόστος Πωληθέντων
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4 Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια
Οι µεταβολές των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας περιγράφονται παρακάτω:

Ενσώµατα Πάγια
ποσά σε (΄000)

Κτίρια &
Κτιριακές
εγκ/σεις

Μηχανήµατα
& µηχανικός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισµός

Πάγια
υπό
εκτέλεση

134

14

21

330

57

556

-

36

52

109

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2014
Προσθήκες

1

20

Πωλήσεις -Μειώσεις

-

-

-

-

Μεταφορές

9

-

5

95

-109

-

144

34

26

461

-

665

144

34

26

461

-

665

55

0

31

16

Υπόλοιπο 31.12.2014
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2015
Προσθήκες

-

102

Πωλήσεις -Μειώσεις

-

Μεταφορές

-

Υπόλοιπο 31.12.2015

199

34

57

477

-

767

16

4

3

60

-

83

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2014
Αποσβέσεις περιόδου

18

3

2

144

-

167

Αποµείωση εύλογης αξίας

-

-

-

-

-

-

Μειώσεις αποσβέσεων

-

-

-

-

-

-

Μεταφορές

-

-

-

-

-

-

34

7

5

204

-

250

34

7

5

204

-

250

16

3

4

48

Υπόλοιπο 31.12.2014
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Αποµείωση εύλογης αξίας

71
-

-

Μειώσεις αποσβέσεων

-

-

-

-

-

-

Μεταφορές

-

-

-

-

-

-

50

10

9

252

-

321

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2014

110

27

21

257

-

415

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2015

149

24

48

225

-

446

Υπόλοιπο 31.12.2015

Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στη σηµείωση 20. ∆εν υπάρχουν υποθήκες και
προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισµού.
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5 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
(ποσά σε ‘000)

Λογισµικά Προγράµµατα

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2014

102

Προσθήκες

1

Υπόλοιπο 31.12.2014

103

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2015

103

Προσθήκες

0

Υπόλοιπο 31.12.2015

103

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2014

26

Αποσβέσεις περιόδου

22

Υπόλοιπο 31.12.2014

48

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2015

48

Αποσβέσεις περιόδου

20

Υπόλοιπο 31.12.2015

68

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014

54

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2015

35

Οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στη σηµείωση 19.

6 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
(ποσά σε '000)
Λοιπές µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις
Εγγυήσεις Ενοικίων
Λοιπές εγγυήσεις
Μακροπρόθεσµη απαίτηση από
πρόβλεψη αποζηµίωσης
ενοικιαζόµενου προσωπικού

Σηµ.

10

31/12/2015
597
7

31/12/2014
597
8

265
869

260
865

H Εταιρεία έχει αναγνωρίσει στις Οικονοµικές της Καταστάσεις την αναλογούσα πρόβλεψη για αποζηµίωση του
προσωπικού της, το οποίο παραχωρεί µέσω ενοικίασης. Για το προσωπικό αυτό, βάσει των υπογεγραµµένων
συµφωνιών, η αποζηµίωση βαρύνει τον προµηθευτή στον οποίον παραχωρείται. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία έχει
εγγράψει ισόποση µακροπρόθεσµη απαίτηση για τον αναλογούν ποσό. Οι παραδοχές βάσει των οποίων έχει
διενεργηθεί η πρόβλεψη παρουσιάζονται στη σηµείωση 10.
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7 Αποθέµατα
(ποσά σε '000)
Αποθέµατα

31/12/2015

31/12/2014

4.072

4.307

9

16

380

107

(140)

(54)

4.321

4.376

Εµπορεύµατα
Είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορά εµπορευµάτων
Μείον: Προβλέψεις για

απαξιωµένα και

κατεστραµµένα εµπορεύµατα
Σύνολο

Τα αποθέµατα, επιµετρούνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας,
όπως προβλέπεται από το ∆.Λ.Π. 2.

8 Εµπορικές Απαιτήσεις και Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
(ποσά σε '000)
Εµπορικές απαιτήσεις
Εµπορικές Απαιτήσεις - (πελάτες)
Εµπορικές Απαιτήσεις - (συνδεδεµένα µέρη)

31/12/2015

31/12/2014

2.141

1.663

229

211

Επιταγές Εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)

1.267

1.374

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

(425)

(270)

3.212

2.978

31/12/2015

31/12/2014

1.691

2.707

10

28

5

10

34

123

Σύνολο

(ποσά σε '000)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από Παραχώρηση προσωπικού &
πωλήσεις
Προπληρωθέντα έξοδα
Προκαταβολές στο προσωπικό
Απαιτήσεις από το δηµόσιο
Λοιπές Απαιτήσεις
Εκπτώσεις υπό παραλαβή/εκπτώσεις αγορών

λοιπές

216

-

20

40

1.976

2.908

Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, προέκυψε από την µεµονωµένη εξέταση της ικανότητας
αποπληρωµής του υπολοίπου του για κάθε ένα πελάτη – χρεώστη, λαµβάνοντας υπόψη και την παλαιότητα
αυτού.
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Κατωbτέρω αναλύεται η ενηλικίωση των υπολοίπων των εµπορικών απαιτήσεων και λοιπών απαιτήσεων
Ληξιπρόθεσµες και µη αποµειωµένες
0-3
µήνες

3-6
µήνες

6-12
µήνες

> έτος

Μη
ληξιπρόθεσµες
και µη
αποµειωµένες

Σύνολο

Ενηλικίωση Εµπορικών
Απαιτήσεων
(ποσά σε '000)
2015
2014

105

88

61

337

4.597

5.188

268

177

1.799

1.046

2.596

5.886

9 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
(ποσά σε '000)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

Σύολο

31/12/2015
66

31/12/2014
72

3.739

8.044

3.805

8.116
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10 Υποχρεώσεις Συνταξιοδότησης Προσωπικού

01.01. 31.12.2015

Εργαζόµενοι
µε
καθεστώς
ενοικίασης
01.01. 31.12.2015

Παρούσα αξία υποχρεώσεων

347

265

338

262

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό

347

265

338

262

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

38

30

24

20

Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης /(περιουσιακού στοιχείου)

7

6

7

6

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας

24

Εργαζόµενοι
Σύνολο
ποσά σε ('000)

Εργαζόµενοι
Σύνολο

Εργαζόµενοι
µε καθεστώς
ενοικίασης

01.01. 31.12.2014

01.01. 31.12.2014

Ποσά αναγνωρισµένα στον Ισολογισµό

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

-

-

Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας

39

39

47

47

Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων

84

75

102

73

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου

338

262

192

173

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

38

30

24

20

Κόστος τόκου

7

6

7

6

Παροχές που πληρώθηκαν στον εργοδότη

-52

-52

-56

-56

Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας

40

39

47

47

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο

-

-

24

-20

-16

86

75

Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος) - δηµογραφικές υποθέσεις

-

-

-1

-1

Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος) - εµπειρία περιόδου

-4

-4

15

-4

347

265

338

260

Προσαρµογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων

20

16

-85

-74

Εµπειρικές προσαρµογές στις υποχρεώσεις

4

4

-15

4

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος /(ζηµία) στην Καθαρή θέση

24

20

-100

-70

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή θέση

24

20

-100

-70

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους

338

262

192

173

Παροχές που πληρώθηκαν στον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίσθηκε στον Ισολογισµό
αποτελεσµάτων
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση

-52

-52

-56

-56

85

75

102

73

-24

-20

100

70

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους

347

265

338

260

3.780

-

2.520

-

Προεξοφλητικό επιτόκιο

2,38%

2,38%

2,12%

2,12%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

0,00%

0,00%

∆ιάρκεια υποχρεώσεων

18,85

0,00%
20,12

0,00%
15,5

Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος) - οικονοµικές υποθέσεις

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους
Προσαρµογές

Μεταβολές στην Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον
Ισολογισµό

Χρηµατοροές
Αναµενόµενες παροχές από το πλάνο κατά τη επόµενη χρήση
Αναλογιστικές παραδοχές

21,05
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11 Ίδια Κεφάλαια Ιδιοκτητών Εταιρείας
Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ (60.000 €), διαιρούµενο σε
60.000 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ονοµαστικής αξίας ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (1 €) εκάστη.
Με την από 14.3.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ (€
6.236.000) µε την απορρόφηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972 του κλάδου ταξιδιωτικού εµπορίου
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.».
Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα έξι
χιλιάδες Ευρώ (€ 6.296.000), διαιρούµενο σε 6.296.000 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η
καθεµία και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο.
Έχει γίνει αναδιατύπωση της προηγούµενη χρήσης λόγω ανακατάταξης ποσών €68 χιλ. και €41 χιλ. µεταξύ
«Λοιπών Αποθεµατικών» και «Αποτελεσµάτων εις νέον» που αντιπροσωπεύουν το τακτικό αποθεµατικό της
χρήσης 2013 καθώς και τα αναλογιστικά κέρδη της χρήσης 2013 καθαρά από φόρους.
Τα λοιπά αποθεµατικά αφορούν κυρίως στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ποσού €63 χιλ. ο οποίος εµφανίζεται
µειωτικά στα ίδια κεφάλαια, στο σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού για τη χρήση 2014 ύψους € 61χιλ. καθώς και
στις αναλογιστικές ζηµίες της χρήσης 2014 ύψους 22χιλ. καθαρές από φόρους.

12 Εµπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις
(ποσά σε '000)
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2015

31/12/2014

3.403

6.240

23

2.026

3.426

8.266

Υποχρεώσεις µισθωµάτων

843

829

Λοιπές υποχρεώσεις

344

625

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς

233

268

99

283

Λοιπές υποχρεώσεις

1.519

2.005

Σύνολο Εµπορικών & Λοιπών Υποχρεώσεων

4.945

10.271

Εµπορικές Υποχρεώσεις
Επιταγές πληρωτέες -Γραµµάτια & υποσχ.πληρ.
Εµπορικές Υποχρεώσεις

Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις

13 Φόρος Εισοδήµατος
Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία για τα έτη 2013 και 2014, ο φορολογικός συντελεστής ήταν 26%, ενώ για
το έτος 2015 ανέρχεται σε 29%. Η δαπάνη/(όφελος) για φόρο εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
(ποσά σε '000)
Φόρος εισοδήµατος
∆απάνη
τρέχοντος
φόρου
εισοδήµατος και λοιποί φόροι
∆απάνη/(όφελος) αναβαλλόµενου φόρου
εισοδήµατος
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

514

610

(69)

(65)

445

545

Η τελική ταµειακή υποχρέωση της Εταιρείας για τη χρήση 2015 θα µειωθεί µε το συµψηφισµό προκαταβολής της
χρήσης 2015 ποσού € 268. χιλ.
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Η συµφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή του
ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα κέρδη προ φόρων συνοψίζεται ως εξής:
(ποσά σε '000)
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προ φόρων
Τρέχων φορολογικός συντελεστής
Φόρος που αναλογεί
Επίδρασή αλλαγής συντελεστής από 26% σε
29%
∆απάνες µη εκπιπτόµενες για τον υπολογισµό
του φόρου εισοδήµατος
Μερίσµατα κερδών υπό µορφή bonus στο
προσωπικό επί των οποίων δεν υπολογίστηκε
φόρος αλλά παρακρατήθηκε στην εκκαθάριση
Σύνολο

1/1-31/12/2015

1/1-31/12/2014

969

1774

29%

26%

281

462

(10)
87

82

87

445

544

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές.
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά 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 θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές
φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το συµψηφισµό των κερδών των πέντε εποµένων χρήσεων που ακολουθούν τη
χρήση που αφορούν.

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης:
Aπό τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι
ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, 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 εντός δέκα ηµερών από την
καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων 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
αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο
Υπουργείο Οικονοµικών
Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήσεις 2013 και 2014 διενεργήθηκε από τους νόµιµους ελεγκτές βάσει της παρ. 5
αρ. 82 Ν. 2238/1994 και εκδόθηκε Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Ο φορολογικός έλεγχος
για τη χρήση 2015 ήδη διενεργείται από τους νόµιµους ελεγκτές. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων
χρήσεως 2015. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν αναµένει να
προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις.
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14 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
Οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε τις προσωρινές διαφορές ανάµεσα στις λογιστικές αξίες και στις
φορολογικές βάσεις των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται µε χρήση των θεσπισµένων
φορολογικών συντελεστών.

(ποσά σε '000)

31/2/2015

31/2/2014

84

11

Υπόλοιπο έναρξης (καθαρή αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση/ (υποχρέωση)
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση από
απορρόφηση Κλάδου Προσθήκες
(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
Απευθείας καταχώρηση στα λοιπά συνολικά
έσοδα
Υπόλοιπο τέλους χρήσης (καθαρή
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση)

-

69

65

(1)

8

152

84

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στις συνηµµένες καταστάσεις
οικονοµικής θέσης και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων αναλύονται ως εξής
Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης
(ποσά σε '000)
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Ενσώµατα πάγια

31/12/2015

31/12/2014

5

4

Άυλα στοιχεία

13

14

Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

23

28

134

67

175

113

Λοιπά

23

29

Μικτές αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις

23

29

152

84

Προβλέψεις
Μικτές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις
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(ποσά σε '000)
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Ενσώµατα πάγια

Στοιχεία Καταστάσεων Αποτελεσµάτων
01/01/201501/01/201431/12/2015
31/12/2014

1

2

Άυλα στοιχεία

(1)

(1)

Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

(4)

20

Προβλέψεις

67

67

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Λοιπά

(∆απάνη)/ όφελος αναβαλλόµενου φόρου
εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Ποσά καταχωρηµένα απευθείας στα λοιπά
συνολικά εισοδήµατα
Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµίες

6
6

(29)

69

65

(1)

8

15 Πωλήσεις
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται η ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία αγοράς:
ποσά σε '000)
Πωλήσεις

1/1-31/12/2015

Αφορολόγητες Πωλήσεις

9.273

Φορολογηµένες Πωλήσεις

15.179

1/131/12/2014
10.155
15.438

Λοιπών Αποθεµάτων
25
Έσοδα παροχής και λοιπά
Σύνολο

85
24.452

25.703

1/1-31/12/2015

1/131/12/2014

18.123

19.166

16 Κόστος Πωληθέντων
(ποσά σε '000)
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Εµπορευµάτων
∆ιαφορές Αποτίµησης Εµπορευµάτων
Έξοδα Μεταφοράς & Τέλη
Σύνολο

135

88

78

107

18.336

19.361
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17 Έσοδα και Έξοδα Προώθησης
(ποσά σε '000)
Έξοδα Προώθησης

Μισθώµατα Καταστηµάτων

1/1/-

1/1/-

31/12/2015

31/12/2014

(2.455)

(2.330)

Προµήθειες και Έξοδα ∆ιαφήµισης

(46)

(55)

Προµήθειες Πιστωτικών Καρτών

(40)

(31)

Υλικά Συσκευασίας

(49)

(75)

Λοιπά

(14)

(16)

(2.604)

(2.507)

4.172

5.510

112

98

Έσοδα Προώθησης

4.284

5.608

Σύνολο

1.680

3.101

Έξοδα Προώθησης
Έσοδα από Παραχώρηση προσωπικού & λοιπά
Λοιπά

18 Έξοδα Προσωπικού
(ποσά σε '000)
Έξοδα Προσωπικού

Αµοιβές προσωπικού
Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού
Αποζηµιώσεις εξόδου από την εργασία
Παροχές και έξοδα προσωπικού
Σύνολο

1/1-

1/1-

31/12/2015

31/12/2014

4.860

5.723

1.049

1.310

136

102

29

32

6.074

7.167

19 Γενικά Έξοδα
ποσά σε ('000)
1/1-

1/1-

31/12/2015

31/12/2014

Επισκευές, συντηρήσεις και παροχές κτιρίων

160

173

Αµοιβές νοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών
Έξοδα ταξιδιών, αυτοκινήτων και δηµοσίων
σχέσεων
Έξοδα Τραπεζών

120

119

76

62

95

85

Ασφάλειες

26

9

Λοιπά έξοδα γραφείων

41

34

Φόροι και Τέλη

34

25

Γενικά Έξοδα

Σύνολο

36

552

507

20 Αποσβέσεις
ποσά σε ('000)
1/1-

Αποσβέσεις

1/1-

31/12/2015

31/12/2014

71

167

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων

20

22

Σύνολο

91

189

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων

21 Λοιπά Λειτουργικά Αποτελέσµατα
(ποσά σε '000)

Λοιπά Λειτουργικά έσοδα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Σύνολο

17

1/1/31/12/2014
41

17

41

1/131/12/2015
(207)

1/131/12/2014
(17)

(207)

(17)

1/1/-31/12/2015

(ποσά σε '000)
Λοιπά Λειτουργικά έξοδα
Λοιπά έκτακτα έξοδα
Σύνολο
Λοιπά Λειτουργικά
Αποτελέσµατα

(190)

24

22 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα
(ποσά σε '000)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Τόκοι διαθεσίµων
Σύνολο

1/1- 31/12/2015
22
22

1/1- 31/12/2014
158
158

1/1- 31/12/2015

1/1- 31/12/2014

(ποσά σε '000)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Λοιπά χρηµ/κα έξοδα
Σύνολο

(1)
(1)

(1)
(1)
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23 Κέρδη ανά Μετοχή
(ποσά σε €)
Κέρδη ανά Μετοχή

1/1-31/12/2015

1/1-31/12/2014

526

1.207

526

1.207

6.296

6.296

0,08

0,19

Καθαρά κέρδη
Κατανέµεται σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός
µετοχών
Σύνολο

24 Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα µέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24.
Συναλλαγές µε Μητρική
(ποσά σε '000)
Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις υπηρεσιών
Πωλήσεις Παγίων
Λήψη Υπηρεσιών
Αγορές αγαθών

1/1/-31/12/2015
493
7
12
5.455

1/1/-31/12/2014
1.120
8
1
7.090

Συναλλαγές µε Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη
(ποσά σε '000)
Πωλήσεις αγαθών
Λήψη Υπηρεσιών- Λοιπά έξοδα
Αγορές αγαθών

Υπόλοιπα τέλους περιόδου
(ποσά σε '000)

1/1/-31/12/2015
91
0
0

1/1/-31/12/2014
110
6
686

31/12/2015

31/12/2014

Μητρική
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

252
2

16
4.149

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

229
0

211
16

0
0

0
0

Από διοικητικά στελέχη
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
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25 Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Εµπράγµατα Βάρη
Από την εταιρεία έχουν εκχωρηθεί εγγυητικές επιστολές σε τρίτα µέρη 4,6 εκατ. για εξασφάλιση ενδεχόµενων υποχρεώσεων
προς τα µέρη αυτά οι οποίες δεν απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αφορούν κυρίως εγγυητικές επιστολές προς τα
τελωνεία για την εξασφάλιση του Ε.Φ.Κ.

26 Αριθµός Απασχολούµενου προσωπικού
31/12/2015

31/12/2014

Μόνιµο προσωπικό

158

164

Εποχικό

7

12

Σύνολο

165

176

27 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆εν υπάρχουν λοιπά µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον
Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ).
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