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 A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2015-31.12.2015 

 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «KENFOOD 

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία» (στο εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρία») έχει 

συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και αναφέρεται στις 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

 

Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η 

Δεκεμβρίου 2015, την προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το 

2015, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, τις σημαντικές 

συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεμένα τους μέρη, την μερισματική πολιτική και τέλος τα σημαντικότερα 

γεγονότα που συντελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

α. Οικονομικός Απολογισμός 2015 

Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) για την χρήση του 2015 στην Εταιρία ανήλθε σε € 3,944 εκ., ενώ το 

Κόστος Πωληθέντων ήταν € 3,670 εκ. ήτοι το 93% των ετήσιων πωλήσεων.  

 

Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης στην Εταιρία ανήλθαν στο ποσό των € 104 χιλ. και € 342 

χιλ. δηλαδή αποτέλεσαν το 2,6% και το 8,68% του κύκλου εργασιών της Εταιρίας αντίστοιχα. 

 

Τα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (Έξοδα - Έσοδα) στην Εταιρία διαμορφώθηκαν στο 5,35% επί του 

Κύκλου Εργασιών ή σε απόλυτο νούμερο στα € 211 χιλ. 

 

Οι (Ζημίες) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων στην Εταιρία 

ήταν € -52 χιλ. και σαν περιθώριο επί των πωλήσεων ήταν στα -1,33%. 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ Φόρων και τα 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως μετά Φόρων στην Εταιρία για το 2015 ήταν ζημιές  € 346 χιλ. και € 364 χιλ. 

αντίστοιχα. 

 

β. Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη 

Στόχος της Διοίκησης τα τελευταία χρόνια ήταν η βιωσιμότητα της Εταιρίας σε ένα αρνητικό οικονομικό 

περιβάλλον. Λόγο της συνεχιζόμενης κρίσης στην ελληνική οικονομία που έχει επιφέρει τεράστια ύφεση και 
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αστάθεια στην αγορά η Διοίκηση προσπαθούσε να διατηρήσει τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρίας. Με γνώμονα 

τον στόχο αυτό η Διοίκηση ήρθε σε συμφωνία με τον όμιλο εταιριών Λούλη αρχικά για εμπορική συνεργασία 

και στην συνέχεια για πλήρη εξαγορά της Εταιρίας από τον όμιλο Λούλη. 

Ήδη, από τον Φεβρουάριο του 2015 το σήμα «Kenfood» ανήκει στην θυγατρική εταιρία της «ΜΥΛΟΙ 

ΛΟΥΛΗ Α.Ε.», «NutriBakeS Α.Ε.», η οποία και διανέμει κατά αποκλειστικότητα τα προϊόντα της Εταιρίας. Το 

σχέδιο των δύο εταιριών είναι εντός του Α’ εξαμήνου του 2017 οι δυο εταιρίες να συγχωνευθούν σε μια η 

οποία θα ανήκει κατά 70% στην «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.». Παράλληλα, έως την 30η Ιουνίου 2016 η εταιρία «ΜΥΛΟΙ 

ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» είτε απ’ ευθείας είτε μέσω της θυγατρικής της «NutriBakeS Α.Ε.» έχει δώσει εγγυήσεις ύψους € 

1,5 εκ. υπέρ της Εταιρίας. 

Κατά συνέπεια, η Εταιρία από τις αρχές του 2015 έχει ενταχθεί σε έναν διεθνή όμιλο με ιστορία πάνω 

από 250 χρόνια οποίος τα τελευταία 20 χρόνια είναι συνάμα και ο ηγέτης στον κλάδο του στην Ελλάδα. Η 

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» φημίζεται παγκοσμίως για την υψηλή τεχνογνωσία της στον κλάδο της 

αλευροβιομηχανίας, τον σεβασμό της στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον και το δυνατό της δέσιμο με το 

προσωπικό της. 

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα και για τις δύο εταιρίες. Για την μεν 

«Kenfood» θα αποφέρει σε πρώτη φάση την επίλυση των όποιων θεμάτων βιωσιμότητας και εν συνεχεία θα 

της δώσει πιο άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε μια βασική πρώτη ύλη που δεν είναι άλλη από το αλεύρι. 

Παράλληλα, θα δώσει την δυνατότητα στην «Kenfood» να έρθει σε επαφή με νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στο 

παραγωγικό της κομμάτι. Για την «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» δε, η συνεργασία με την Εταιρία της δίνει την 

δυνατότητα επέκτασης και ανάπτυξης σε μια νέα αγορά η οποία όμως είναι τόσο κοντά με την δική της. 

Η συνεργασία αυτή στο απώτερο μέλλον θα επιφέρει διαμέσων των συνεργασιών και των οικονομιών 

κλίμακας αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας και των δύο εταιριών.              

 Η μεγάλη τεχνογνωσία του προσωπικού και η υψηλότατη ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων της 

Εταιρίας σε συνδυασμό με την εμπειρία και το μέγεθος της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» είναι η μεγαλύτερη εγγύηση 

για το μέλλον.  

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δύσκολης μεταβατικής χρονιάς το βλέμμα πλέον και των δύο 

εταιριών βρίσκεται στο μέλλον και στους στόχους υγιούς ανάπτυξης που έχουν τεθεί.       

 

γ. Σημαντικά Γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το 2015 

Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης του 2015, είναι τα 

ακόλουθα: 

 

Εμπορική Συνεργασία με «NutriBakeS Α.Ε.»  

Κατά την διάρκεια της πρώτης διαχειριστικής  χρήσης και συγκεκριμένα την 06/02/2015 υπεγράφη 

σύμβαση αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων της Εταιρίας από την εταιρία «NutriBakeS Α.Ε.». Βάση αυτής 
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της σύμβασης στις 09/03/2015 ολόκληρο το τμήμα πωλήσεων της Εταιρίας μεταφέρθηκε στην «NutriBakeS 

Α.Ε.».  

 

Σύμβαση απόκτησης μετοχών της «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» από την «NutriBakeS Α.Ε.» 

Την ίδια ημερομηνία υπεγράφη συμφωνητικό μεταξύ των μετόχων της «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ 

Α.Β.Ε.Ε.» και της «NutriBakeS Α.Ε.» για απόκτηση των μετοχών της «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» από την 

«NutriBakeS Α.Ε.» και σε αντάλλαγμα οι μέτοχοι της «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» θα ελέγχουν το 30% 

της νέας εταιρίας.  

 

δ. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου το σημαντικότερο 

πρόβλημα είναι ότι η προσφορά είναι πολλαπλάσια της ζήτησης. Η Εταιρία, την εταιρική χρήση του 2015, 

λόγου της μετάβασης σε ένα νέο καθεστώς δεν κατάφερε να είναι κερδοφόρα . Στόχος μας για τα επόμενα δύο 

χρόνια είναι η Εταιρία να γίνει κερδοφόρα και με κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά και να εξελιχθεί σε μια ισχυρή 

Εταιρία τροφίμων. Ήδη, τα στοιχεία των πρώτων μηνών του έτους μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Εταιρία 

θα ανταποκριθεί στους στόχους της. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό 

πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου εστιάζεται στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών 

αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στη 

χρηματοοικονομική απόδοσή του. Η Εταιρία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές 

που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 

τράπεζες, σύναψη δανείων, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και 

πληρωτέους, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. Μέχρι σήμερα, η παγκόσμια οικονομική κρίση φαίνεται να επηρέασε ουσιωδώς τη δραστηριότητα 

της Εταιρίας, λόγω όμως της ένταξής της σε έναν πολύ ισχυρό όμιλο τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να 

ανατραπούν. Το γεγονός ότι τα προϊόντα μας αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης, η μειούμενη 

χρηματοοικονομική έκθεση της  Εταιρίας, καθώς και η σημαντικά ποιοτική και προϊοντική μας διαφοροποίηση, 

αποτελούν τα κύρια εφόδια που αυτή διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της 

οικονομικής κρίσης. 

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι κίνδυνοι 

αγοράς (επιτόκια, κίνδυνος ρευστότητας, τιμές αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος μείωσης της ζήτησης 

λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης). 
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δ.1 Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Το σύνολο των συναλλαγών και υπολοίπων της Εταιρίας είναι σε Ευρώ. Η Διοίκηση της Εταιρίας 

παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την 

ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πλην όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο εν λόγω κίνδυνος δεν 

υφίσταται. 

 

δ.2 Κίνδυνος Επιτοκίου 

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 

χρηματοδότησης της Εταιρίας. Περιορισμένος κίνδυνος από τη μεταβολή των επιτοκίων προέρχεται κυρίως 

από μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Πολιτική της Εταιρίας είναι να διατηρεί το σύνολο των 

δανείων σε κυμαινόμενο επιτόκιο εκτός από ένα τμήμα που το έχει σε σταθερό. Δεδομένου ότι ο δανεισμός 

της Εταιρίας είναι συνδεδεμένος με το Euribor, η μείωση του τελευταίου έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στις 

χρηματοοικονομικές δαπάνες της Εταιρίας, ο οποίος όμως εξαλείφετε από την αύξηση των περιθωρίων τα 

τελευταία χρόνια.  

 

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές των Επιτοκίων  

   

Μεταβλητότητα επιτοκίων 

 
Επίδραση στα Κέρδη 
προ Φόρων Εταιρίας 

Ποσά χρήσης 
2015  

1,00% 

 

-36.362 

 

-1,00% 

 

36.362 

      
Ποσά χρήσης 

2014  

1,00% 

 

-41.219 

 

-1,00% 

 

41.219 

 

 

δ.3 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η Εταιρία έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου λόγο της εμπορικής συμφωνίας με την 

«NutriBakeS Α.Ε.». Όμως, βάση της σύμβασης μετόχων οι δύο εταιρίες σύντομα θα είναι μια και άρα ο όποιος 

πιστωτικός κίνδυνος συρρικνώνεται.  
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δ.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η Εταιρία μετά και την συνεργασία της με τον όμιλο Λούλη δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει 

προβλήματα ρευστότητας. 

 

δ.5 Κίνδυνος Απομείωσης Αποθεμάτων 

Η Εταιρία φροντίζει πάντα να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, λόγω 

της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων (<120 ημερών) και ταυτόχρονα της μεγάλης διάρκειας 

αυτών (ημερομηνία λήξης), ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. 

 

δ.6 Μείωση ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

Η Εταιρία  ανήκει στον κλάδο των τροφίμων και η ζήτηση στον κλάδο αυτό τα τελευταία χρόνια 

παρουσίασε μείωση στην Ελλάδα. Η συνέχιση ή και όξυνση της ύφεσης στην αγορά θα συνεχίζει να επηρεάζει 

αρνητικά τα αποτελέσματα του ομίλου.  

 

ε. Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

Κατά την διάρκεια της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 οι συναλλαγές με τα 

συνδεδεμένα, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, προς αυτήν μέρη ήταν. 

 

 

 31.12.2015 31.12.2014 
     

 Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ 79.375 5.226 - 474.146 - 47.737 
Διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της Διοίκησης - 2.253 - - - - 

Σύνολο 79.375 7.479 - 474.146 - 47.737 

       
 

ζ. Σημαντικά Γεγονότα που συντελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων 

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «NutriBakeS Α.Ε» την 09/03/2016 αποφασίστηκε η 

παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της εταιρίας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ» συνολικού ύψους € 1,55 εκ. η 

εν λόγω απόφαση εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι υπάρχει προσύμφωνο αγοραπωλησίας 

μετοχών, από 06/02/2015, μεταξύ της «NutriBakeS Α.Ε» και των μετόχων της «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ». 

Παράλληλα, από 06/02/2015 υπάρχει σύμβαση αποκλειστικής διανομής των προϊόντων που παράγονται από 

την «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ» από την Εταιρία μας. 
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η. Λοιπές Πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν άλλες ουσιώδης πληροφορίες. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) που ακολουθούν την παρούσα έκθεση. 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Λεωνίδας Γ. Πιερακέας 
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Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε», 
οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:  

1) Επί του συνόλου των απαιτήσεων από πελάτες των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού της 
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης περιλαμβάνονται απαιτήσεις συνολικού ποσού € 1 εκ. περίπου, που 
κρίνονται επισφαλούς εισπράξεως, κυρίως από προηγούμενες χρήσεις. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει ισόποση 
πρόβλεψη για την πιθανή απώλεια τους. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής η αξία των 
απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό.  

2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 
2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 
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δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε 
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη 
υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του 
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος (1) και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος (2)  που 
μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «KENFOOD 
ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές 
της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί 
αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κωδ. 
Ν.2190/1920. Στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στα μέτρα που θα ληφθούν 
για την άρση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων αυτών και την απρόσκοπτη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ανωτέρω 
οικονομικών καταστάσεων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 
43α και 37 του κωδ. Ν.2190/1920. 

DFK PD AUDIT  AE 

Βασιλίσσης Σοφίας 4  

& Λ.Κηφισίας 153 

151 24 Μαρούσι 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 163 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016 

 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Μαργαρίτα Α. Παναγιωτοπούλου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 43511 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε Ευρώ) 
 

  
31.12.2015 

 
31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
     

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 
     

Ιδιοχρησιμοπ.ενσώματα πάγια στοιχεία 8 
 

1.817.462 
 

1.900.537 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 
 

9.095 
 

10.080 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 
 

818.489 
 

847.088 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού   

2.645.046 
 

2.757.705 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
     

Αποθέματα 11 
 

1.087.142 
 

1.192.812 

Απαιτήσεις από πελάτες 12 
 

2.388.576 
 

3.189.928 

Λοιπές απαιτήσεις 13 
 

238.022 
 

251.088 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 
 

148.846 
 

75.880 

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
  

3.862.586 
 

4.709.707 

Σύνολο Ενεργητικού 
  

6.507.632 
 

7.467.412 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
     

Μετοχικό κεφάλαιο (100.000 των  €2,93) 15 
 

293.000 
 

293.000 

Λοιπά Αποθεματικά 16 
 

297.339 
 

297.339 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον 17 
 

(1.261.243) 
 

(921.282) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 
  

(670.904) 
 

(330.943) 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
     

Μακροπρόθεσμες Ομολογιακές 
Δανειακές υποχρεώσεις 

18 
 

548.809 
 

801.850 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες) 

10 
 

461.982 
 

473.120 

Προβλέψεις για παροχές εργαζομένων 
κατά την έξοδο από την υπηρεσία 

19 
 

22.733 
 

54.703 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(μακροπρόθεσμες) 

20 
 

2.090.554 
 

1.988.559 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων   

3.124.078 
 

3.318.232 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
     

Προμηθευτές 21 
 

2.036.888 
 

2.497.025 
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Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 22 
 

427.250 
 

1.163.466 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 

23 
 

84.000 
 

168.000 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 24 
 

224.252 
 

241.408 

Λοιπές υποχρεώσεις 25 
 

1.282.068 
 

410.224 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων   

4.054.458 
 

4.480.124 

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 
  

7.178.536 
 

7.798.355 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)   

6.507.632 
 

7.467.412 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  (ποσά σε Ευρώ) 
 

Κύκλος Εργασιών 1 3.944.300  5.390.924  
Κόστος Πωλήσεων 2 (3.669.910) (4.687.103) 
Μικτά Κέρδη 

 
274.390  703.822  

  
 

  
Άλλα έσοδα/(έξοδα)  3 36.616  (251.313) 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 4 (103.787) (149.705) 
Έξοδα Διάθεσης 5 (342.428) (254.893) 
Χρηματοοικονομικά (Έξοδα) 6 (211.257) (318.330) 

  
 

    
Κέρδη/ (Ζημιές ) προ Φόρων 

 
(346.466) (270.419) 

Φόρος Εισοδήματος 7 (17.461) 18.683  
Κέρδη/(Ζημιές ) μετά από Φόρους (Α) 

 
(363.927) (251.736) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από 
Φόρους (Β) 

 
23.966  8.839  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά 
από Φόρους (Α+Β) 

 
(339.961) (242.897) 

Κέρδη /(Ζημιές) προ Φόρων, 
Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Συνολικών 
Αποσβέσεων 

 
(52.055) 138.495  

Κέρδη / (Ζημιές)  προ Φόρων, 
Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων 

 
(135.209) 47.911  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) (Ποσά σε Ευρώ) 

 

    31.12.2015 31.12.2014 
      

 Λειτουργικές Δραστηριότητες     
 

 
    

 Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων    (346.466) (270.419) 
Πλέον / Μείον προσαρμογές για :     

 Αποσβέσεις   83.154  90.584  
Προβλέψεις   18.541  254.957  
Τόκοι Χρεωστικοί   211.257  318.330  
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές 
Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που 
Σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:   

  Mείωση / ( Αύξηση ) Αποθεμάτων   105.670  583.626  
Mείωση / ( Αύξηση ) Απαιτήσεων   819.393  779.798  
(Μείωση) / Αύξηση  Υποχρεώσεων ( πλήν 
Δανειακών )   385.712  (525.543) 
Μείον :     

 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα   (211.257) (318.330) 
      

 Σύνολο Εισροών/(Εκροών) από Λειτουργικές 
Δραστηριότητες  (α)   1.066.005  913.003  
      

 Επενδυτικές Δραστηριότητες     
 Αγορά Ενσώματων και Άυλων Παγίων Περιουσιακών 

Στοιχείων   (3.781) (5.300) 
Σύνολο Εισροών / (Εκροών ) από Επενδυτικές 
Δραστηριότητες (β)   (3.781) (5.300) 
      

 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες      
 Εισπράξεις από Εκδοθέντα/Αναληφθέντα Δάνεια     - 147.876  

Εξοφλήσεις Δανείων   (989.257) (1.204.049) 
      

 Σύνολο Εισροών / (Εκροών ) από Χρηματοδοτικές 
Δραστηριότητες  (γ)   (989.257) (1.056.172) 
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα Ταμειακά 
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα  Περιόδου     ( α + β + γ )   72.966  (148.470) 
Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης 
Περιόδου   75.880 224.350 
Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης 
Περιόδου   148.846 75.880 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ευρώ) 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

 
Υπόλοιπο Εις 

Νέον Σύνολο 
  

    
  

Υπόλοιπο την 1η Δεκεμβρίου 
2014 293.000 84.677 212.663 -678.385 -88.046 
Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσης μετά 
από Φόρους       -251.736 -251.736 
Λοιπά συνολ. Έσοδα       8.839 8.839 
Καθαρή Θέση την 31η 
Δεκεμβρίου 2014 293.000 84.677 212.663 -921.282 -330.943 
       
Υπόλοιπο την 1η Δεκεμβρίου 
2015 293.000 84.677 212.663 -921.282 -330.943 
Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσης μετά 
από Φόρους       -363.927 -363.927 
Λοιπά συνολ. Έσοδα       23.966 23.966 
Καθαρή Θέση την 31η 
Δεκεμβρίου 2015 293.000 84.677 212.663 -1.261.243 -670.904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων σελίδες (15-39). 
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Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Δ.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία 

Η KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ από το 1996 δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων με κύρια γραμμή 

παραγωγής τα μίγματα και τις πρώτες ύλες για την αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, μακαρονοποιία, παραγωγή 

σφολιάτας κ.τ.λ. 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2015 η Εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία NUTRIBAKES A.E., θυγατρική της 

ΛΟΥΛΗΣ Α.Ε., η οποία περιλάμβανε ειδικότερα: α) την απόκτηση από την NUTRIBAKES A.E., του εμπορικού 

σήματος "KENFOOD", β) την συμφωνία μελλοντικής εμπορικής συνεργασίας, δυνάμει της οποίας η 

NUTRIBAKES A.E. αναλαμβάνει επί αποκλειστικής βάσεως την εμπορική δραστηριότητα υπό το σήμα 

"KENFOOD", καθώς και γ) την μελλοντική απόκτηση από την NUTRIBAKES A.E. του συνόλου των μετοχών της 

KENFOOD Τροφογνωσία ΑΒΕΕ. 

Εντός του Α’ εξαμήνου 2015, η NUTRIBAKES Α.Ε. απέκτησε το εμπορικό σήμα "KENFOOD" και ανέλαβε επί 

αποκλειστικής βάσεως την εμπορική δραστηριότητα υπό το αποκτηθέν σήμα με σκοπό την διατήρηση και 

επέκταση του δικτύου πωλήσεων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

 

Δ.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

Η Εταιρεία παράγει και διανέμει ευρεία γκάμα προϊόντων όπως: 

- Βελτιωτικά αρτοσκευασμάτων 

- Μίγματα αρτοσκευασμάτων 

- Βοηθητικά αρτοποιίας 

- Προϊόντα για αλευρόμυλους 

- Γεμίσεις-μαργαρίνες 

- Διακοσμητικά - επικαλύψεις 

- Είδη συσκευασίας 

Δ3. Εγκαταστάσεις 

Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται στην σύγχρονη μονάδα παραγωγής της εταιρείας, σε ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις, σε συνολική έκταση 23500 τμ. Στο Αμπελοχώρι Βοιωτίας.  Στις εγκαταστάσεις εκτός από τους 

χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, λειτουργεί κέντρο ποιοτικού ελέγχου και αίθουσα εκπαίδευσης και 

επιδείξεων. Η εταιρεία διατηρεί γραφεία και κέντρο διανομής στην Αθήνα.  

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην οδό Τραλλέων 20 και Λεωφόρο Ηρακλείου στην Αθήνα. 

 

Δ4. Πολιτική Ποιότητας 

Ο αυστηρός σχεδιασμός της παραγωγής, η τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 

βάση των αυστηρότερων προτύπων, καθώς και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός είναι οι παράγοντες που δίνουν 

στην KENFOOD το προβάδισμα και ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.     
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Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού, οι υψηλές προδιαγραφές στις επιλογές των πρώτων υλών, οι αυστηρές 

συνθήκες υγιεινής, η σταθερή ελεγχόμενη θερμοκρασία στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, 

αποτελούν εχέγγυο για την σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας. 

Η KENFOOD είναι πιστοποιημένη με ISO 9001-2000 και ISO 22000-2005 από την TUV AUSTRIA.  Διαθέτει επίσης 

έγκριση εγκαταστάσεων παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών (08.2306) από τον ΕΦΕΤ, σύμφωνα με τον 

κανονισμό 853/2004, ενώ είναι και πιστοποιημένη κατά HALAL για κάποια υλικά. 

 

Δ.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 30.06.2017, απαρτίζεται την 31.12.2015 από τους 

κάτωθι : 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Πιερακέας 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Παναγιώτης Πιερακέας 
Μέλος Αντωνία Πιερακέα 
Μέλος Καλλιόπη Βλάχου 
Μέλος Παντελής Εμμανουηλίδης 

 

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. 

Λεωνίδας Πιερακέας και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο αρ. 20 του 

καταστατικού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης 

Πιερακέας. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου την 27 Ιουλίου 2016. 

Δ.6 Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 293.000 και διαιρείται σε 100.000 κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία. Όλες οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα 

ψήφου. 

Κατά την 24.07.2016 τις μετοχές της Εταιρείας κατέχουν οι κάτωθι: 

Όνομα Μετόχου   Συμμετοχή 

Λεωνίδας Πιερακέας   70% 
Παναγιώτης Πιερακέας 30% 
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Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας συντάσσονται για πρώτη φορά με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερμηνείας 

Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. , όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  με τον κανονισμό 

αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015.  Ως ημερομηνία 

μετάβασης της εταιρείας στα Δ.Π.Χ.Α. ορίσθηκε η 1η Ιανουαρίου 2014, οπότε και συντάχθηκε ο 

ισολογισμός έναρξης με βάση τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 1. Η εταιρεία έχει εφαρμόσει το σύνολο των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Οι επιπτώσεις που προέκυψαν στην περιουσιακή διάρθρωση και στην οικονομική θέση της εταιρείας κατά 

την μετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, που εφάρμοζε μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2014, στα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς απεικονίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις.  

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και 

την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λο γιστικά 

υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για 

ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, 

καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν κατά την διάρκεια της λογιστικής 

χρήσεως. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν 

αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται 

να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση επί 

των Οικονομικών Καταστάσεων.  

Οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις 

λογιστικές αρχές του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε τότε (Ε.Λ.Π.) που διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα 

Δ.Π.Χ.Α. Η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις μεθόδους λογιστικής αποτίμησης που χρησιμοποιούσε 

σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. για σκοπούς συμμόρφωσης με τα Δ.Π.Χ.Α. Οι επιπτώσεις που προέκυψαν στην 

περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας λόγω της μετάβασης από τα Ε.Λ.Π. στα 

Δ.Π.Χ.Α. παρατίθεται στην σημείωση 27.  Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 

από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα οποία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία. 

Η IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η 

Εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2016 το οποίο περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα πρότυπα: 

Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων  

Δ.Λ.Π. 2  Αποθέματα 

Δ.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταμειακών ροών 

Δ.Λ.Π. 8 Καθαρό κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές στις Λογιστικές 

Μεθόδους 

Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
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Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήματος 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα πάγια 

Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις 

Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα 

Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζόμενους 

Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης  

Δ.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος  

Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού 

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

Δ.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης 

προσωπικού 

Δ.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

Δ.Λ.Π. 31 Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες 

Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

Δ.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δ.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση 

Δ.Λ.Π.40 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. 

 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης 

κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σημαντικές παραδοχές από την Διοίκηση για την 

εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρίας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 
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Ζ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 

Ζ.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Η Εταιρεία έχει επιλέξει την μέθοδο της αναπροσαρμογής για την απεικόνιση των ακινήτων και του 

μηχανολογικού της εξοπλισμού. Η εύλογη αξία των οικοπέδων και κτιρίων συνήθως προσδιορίζεται από 

εκτιμήσεις ορκωτών εκτιμητών. Η εύλογη αξία των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων είναι συνήθως η 

αγοραία του αξία. Η εύλογη αξία των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων είναι συνήθως η αγοραία του αξία. 

Όταν γίνει αναπροσαρμογή της αξίας ενός παγίου στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

αναπροσαρμόζεται ολόκληρη η κατηγορία των παγίων που ανήκει. Όταν η λογιστική αξία ενός παγίου 

αυξάνεται ως αποτέλεσμα μίας αναπροσαρμογής, η αύξηση καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση ως 

πλεόνασμα αναπροσαρμογής. Όμως μία αύξηση λόγω αναπροσαρμογής θα αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα κατά την έκταση που αντιστρέφεται μια προηγούμενη υποτίμηση του ιδίου περιουσιακού 

στοιχείου, η οποία προηγουμένως είχε χρεωθεί στα αποτελέσματα. 

Αν η λογιστική αξία ενός παγίου μειώνεται ως αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Αν υπάρχει πλεόνασμα αναπροσαρμογής για το ίδιο πάγιο στην καθαρή 

θέση, η μείωση θα χρεώνεται απευθείας στην καθαρή θέση κατά την έκταση που υπάρχει το πλεόνασμα αυτό. 

Τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής που υπάρχουν στην καθαρή θέση θα μεταφερθούν στα κέρδη εις νέο όταν 

τα πάγια πουληθούν ή διαγραφούν. 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο βάσει της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

Κτίρια         38 έτη 

Μηχανικός εξοπλισμός                     23 έτη 

Μεταφορικά μέσα                     20 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός                     3-5 έτη 
 

Ζ.2. Αποθέματα  

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην συνηθισμένη 

πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των 

αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 

Ζ.3 Χρηματοπιστωτικά Μέσα και Επενδύσεις 

Τα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά στοιχεία και υποχρεώσεις, εμφανίζονται στον ισολογισμό της εταιρείας όταν 

η εταιρεία έχει συμβατικές δεσμεύσεις ή δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι 

απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές (απαιτήσεις από πελάτες) εμφανίζονται στον ισολογισμό στην 

ονομαστική τους αξία, μειωμένη με τις απαραίτητες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.  
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Ζ.4 Απομείωση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 

Η εταιρεία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων  ενεργητικού έχουν 

υποστεί απομείωση. 

 Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων  ενεργητικού 

υπόκεινται σε  απομείωση όταν, και μόνο όταν, υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης, ως αποτέλεσμα 

ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου 

(ζημιογόνο γεγονός), και το ζημιογόνο γεγονός ή γεγονότα έχει επίδραση στις αναμενόμενες μελλοντικές 

ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων  

ενεργητικού, και μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Η αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό 

στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού έχει υποστεί απομείωση, 

περιλαμβάνει δεδομένα που περιέρχονται στην  προσοχή της εταιρείας.  

Στον υπολογισμό απομείωσης των μετοχικών επενδύσεων που έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιμες προς 

πώληση, λαμβάνεται υπόψη τυχόν σημαντική και παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας του χρεογράφου 

κάτω από το κόστος του. Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού, η συσσωρευμένη ζημία – που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς 

και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τις ζημίες απομείωσης του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού 

που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως στο λογαριασμό αποτελεσμάτων- μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

Ζημίες απομείωσης σε μετοχικές επενδύσεις που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, δεν 

αντιλογίζονται μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. Αν σε μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη 

αξία ενός χρεωστικού τίτλου που αναγνωρίστηκε ως διαθέσιμος προς πώληση αυξηθεί, και η αύξηση αυτή 

μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με περιστατικό που πραγματοποιήθηκε μετά την αναγνώριση της ζημίας 

απομείωσης στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, η ζημία απομείωσης, αντιλογίζεται μέσω της κατάστασης 

λογαριασμού αποτελεσμάτων.  

Ζ.5 Χρηματοπιστωτικές Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση 

Οι χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με την καθαρή θέση, 

λογίζονται σύμφωνα με την ουσία του περιεχομένου των συμβατικών ρυθμίσεων που τα διέπουν. 

Ζ.6 Υποχρεώσεις 

Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται στον ισολογισμό στην ονομαστική τους αξία. 

Ζ.7 Τίτλοι Καθαρής Θέσης 

Οι τίτλοι της καθαρής θέσης (π.χ. μετοχές) που εκδίδονται από την εταιρεία, λογίζονται στο συνολικό καθαρό 

ποσό που θα εισπραχθεί, μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων έκδοσης. Οι μετοχές εμφανίζονται στην 

ονομαστική τους αξία σε ειδικό λογαριασμό «Μετοχικού Κεφαλαίου». 

Ζ.8 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει μια υπάρχουσα νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της 

υποχρέωσης το ποσό της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 
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Ζ.9 Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων 

γίνεται ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών: 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

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

Παροχή υπηρεσιών: 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ζ.10 Αναγνώριση Εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

Ζ.11 Λογιστική Φόρου Εισοδήματος συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου φόρου 

Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων είναι το άθροισμα του τρέχοντος 

φόρου εισοδήματος και των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος. Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος βασίζεται 

στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης.  

Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα , ενώ 

επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις. Ο 

τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος της εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, επί των φορολογητέων κερδών.  

Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μια απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή 

να συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις) ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να 

πληρωθούν μελλοντικά) για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά 

υπόλοιπα και στη φορολογικά βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της 

μεθόδου της υποχρέωσης. Δηλαδή καταρχήν για κάθε διαφορά που εμφανίζεται στον Ισολογισμό λόγω της 

εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π , σε σχέση με τα ποσά που θα εμφανίζονταν με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, 

πρέπει να υπολογιστεί και να λογιστεί η φορολογική επίπτωση. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική 

άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες 

φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα από τα οποία αυτές οι διαφορές θα 

μπορούσαν να εκπέσουν.  

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι 

θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. Στις παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που ίσχυαν κατά το χρόνο λήξης της 

περιόδου κάθε οικονομικής κατάστασης που συντάχθηκε.  

Οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέροντα στη χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης αποτελεσμάτων, εκτός αν 

σχετίζονται με αντικείμενα (λογαριασμούς) που μεταφέρονται κατευθείαν στη καθαρή θέση, οπότε σε αυτή τη 

περίπτωση και οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται κατευθείαν σε χρέωση ή πίστωση της καθαρής θέσης. 
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Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική 

άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 

Ζ.12 Παροχές στο προσωπικό 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Πρόγραμμα  καθορισμένων εισφορών  

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται στο 

ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές 

και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ.). Το δεδουλευμένο κόστος των 

προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών  

Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση του για καταβολή στο προσωπικό 

εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα 

αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και 

σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. 

Ζ.13 Διανομή Μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 

διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Ζ.14. Μισθώσεις  

Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν 

σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του 

τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. 

Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης 

αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται 

μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, 

καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 

μίσθωσής τους. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 

για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές 

της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές οι οποίες 

γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του 

ισολογισμού και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με 
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παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που 

δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης 

Ζ.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών 

από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, και 

οι κυριότερες παρατίθενται κατωτέρω. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε 

εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά 

γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτής είναι 

η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις, εξ 

ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι 

υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω. 

Ζ15.1 Απομείωση υπεραξίας και λοιπών μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται κάποια ένδειξη απομείωσης της υπεραξίας, σύμφωνα με 

τη λογιστική πρακτική της παραγράφου Γ.4. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών 

ροών προσδιορίζονται σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αξίας χρήσεως (value in use). Οι παραπάνω 

υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων που σχετίζονται με τα μελλοντικά κέρδη και τα επιτόκια 

προεξόφλησης. Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε 

γεγονότα ή αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, 

σύμφωνα με τη λογιστική αρχή που περιγράφεται στην παράγραφο Γ.6. 

Ζ.15.2 Φόρος εισοδήματος 

Η  Εταιρεία υπόκειται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. Προκειμένου να προσδιοριστεί 

η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά 

την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για 

τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που 

προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν 

καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτής θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για 

αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

Ζ.15.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Σημαντικές εκτιμήσεις της Διοίκησης απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των 

μελλοντικών φορολογητέων κερδών σε συνδυασμό με το φορολογικό προγραμματισμό της οντότητας. 

Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τους φόρους αναφέρονται στη σημείωση 10. 

Ζ.15.4 Ζωή ενσώματων ακινητοποιήσεων και υπολειμματικές αξίες 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η 

πραγματική ωφέλιμη ζωή των ακινητοποιήσεων αποτιμάται σε ετήσια βάση και ενδέχεται να διαφέρει λόγω 
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διαφόρων παραγόντων. 

Ζ.15.5 Πρόβλεψη καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας για αποθέματα 

Σύμφωνα με την λογιστική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο Γ5, η πρόβλεψη για την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων, αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση της Διοίκησης, με βάση τις 

ιστορικές τάσεις των πωλήσεων και την θεώρησή της για την ποιότητα και τον όγκο των αποθεμάτων, στο 

βαθμό που τα διαθέσιμα αποθέματα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού θα πουληθούν κάτω του 

κόστους. 

Ζ.15.6 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι 

οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με 

βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες 

εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, κακώς και την εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών 

παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 

Ζ.15.7 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων, η 

διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η 

μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, 

το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου 

η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτής. 

Ζ.15.8 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και 

αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν 

καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

Ζ.15.9 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Ορισμένα από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία περιλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας απαιτούν την επιμέτρησή τους σε εύλογη αξία, ή / και την δημοσίευση αυτής της 

εύλογης αξίας. Η Εταιρεία επιμετρά μία σειρά από κονδύλια σε εύλογη αξία: 

* Ενσώματα Πάγια στοιχεία & Ακίνητα προς επένδυση 

* Χρηματοοικονομικά Στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

* Μακροπρόθεσμα και Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 

* Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 
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Η. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Τα ακόλουθα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ, δεν έχουν υιοθετηθεί 

πρόωρα από την Εταιρεία και δεν έχουν εγκριθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση εκτιμά ότι τα 

ακόλουθα πρότυπα ενδέχεται να έχουν επίδραση στην οικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας χωρίς 

ωστόσο να έχει προβεί ακόμα σε εκτίμηση της επίδρασής τους. 

 

ΔΠΧΑ 9 " Χρηματοοικονομικά μέσα" (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2018): Το Πρότυπο αυτό πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων". Ο Όμιλος εξετάζει την ενδεχόμενη επίπτωση από την εφαρμογή του Προτύπου στις 

οικονομικές του καταστάσεις 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια», το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», την ΕΔΔΠΧΑ 13 

«Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών», την ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμφωνίες για την Κατασκευή Ακινήτων», την 

ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» και το SIC-31 «Έσοδα - Συναλλαγές 

Ανταλλαγής που εμπεριέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες». Προσδιορίζει πότε και πώς μια εταιρία που 

ακολουθεί τα ΔΠΧΑ θα αναγνωρίζει τα έσοδα ενώ απαιτεί από αυτές τις οντότητες να παρέχουν στους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων πιο ενημερωτικές, συναφείς γνωστοποιήσεις. 

Το πρότυπο ισχύει για οικονομικές περιόδους πληροφόρησης που αρχίζουν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2017, παρότι επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή. 

 

Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 11 «Απόκτηση συμμετοχών σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

Αυτή η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες για τη λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή 

επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό 

για τις κτήσεις αυτές. Αυτή η τροποποίηση ισχύει μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν κατά ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016, παρότι επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή. 

 

Τροποποιήσεις των ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 «Αποσαφήνιση των Αποδεκτών Μεθόδων Απόσβεσης». 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 16 ορίζει ρητά ότι οι βασισμένες στα έσοδα μέθοδοι απόσβεσης δεν μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 38 εισάγει το μαχητό 

τεκμήριο ότι η χρήση μεθόδων απόσβεσης βασισμένων στα έσοδα για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι 

κατάλληλη. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2016 με μελλοντική ισχύ. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή. 

 

Τροποποίηση ΔΛΠ 27 «Μέθοδος καθαρής θέσης στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις» Αυτή η τροποποίηση 

επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να 
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λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές 

καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Αυτή η τροποποίηση 

ισχύει μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή της 

 

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων ΔΠΧΑ (2012 -2014). Ο κύκλος αναβαθμίσεων ισχύει μελλοντικά για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους. Ο κύκλος αναβαθμίσεων είναι μια συλλογή 

από τροποποιήσεις των παρακάτω ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και Διακοπείσες 

δραστηριότητες. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα, Γνωστοποιήσεις» 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» 

 

Θ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Κύκλος εργασιών 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Πωλήσεις εμπορευμάτων (133.849) (364.872) 

Πωλήσεις προϊόντων (3.415.037) (4.255.488) 

Πωλήσεις Α & Β υλών (394.825) (756.230) 
Λοιπές υπηρεσίες (588) (14.335) 

Σύνολο  (3.944.300) (5.390.924) 
 

 
2. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωληθέντων της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Κόστος αποθεμάτων 3.301.372  4.048.916  

Αμοιβές - έξοδα προσωπικού 161.676  182.465  
Αμοιβές - έξοδα τρίτων 6.890  62.216  

Παροχές τρίτων 112.493  140.721  

Φόροι τέλη 17.765  27.691  

Διάφορα έξοδα - 159.790  

Αποσβέσεις 80.261  87.692  
μείον: Ιδιόχρηση αποθεμάτων (10.548) (22.388) 

Σύνολο  3.669.910  4.687.103  
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3. Άλλα έσοδα/έξοδα 

Τα άλλα έσοδα/έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι:  

 
31.12.2015 31.12.2014 

Ενοίκια κτιρίων 3.000  - 
Ειδικές επιχορηγήσεις - 
επιδοτήσεις - 3.051  

ΕΝΦΙΑ (7.787) (7.787) 

Προσαυξήσεις ρυθμίσεων φορολ.  (11.903) (19.141) 

Κέρδη από πώληση παγίων 53.306  - 
Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις - (227.436) 

Σύνολο  36.616  (251.313) 
 

 

 

4. Έξοδα Διοίκησης  

Τα έξοδα Διοίκησης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Αμοιβές - έξοδα προσωπικού 102.340 148.258 

Αποσβέσεις 1.447 1.447 
Σύνολο  103.787 149.705 

 

5. Έξοδα Διάθεσης 

Τα έξοδα Διάθεσης της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Αμοιβές - έξοδα προσωπικού 148.263  253.446  

Αμοιβές - έξοδα τρίτων 103.128  - 

Παροχές τρίτων 14.952  - 

Διάφορα έξοδα 74.639  - 
Αποσβέσεις 1.447  1.447  

Σύνολο  342.428  254.893  
 

6. Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 

Το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:  

 
31.12.2015 31.12.2014 

Τόκοι & Έξοδα Ομολογιακών Δανείων 45.107  61.615  

Τόκοι βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 136.498  180.203  

Λοιπά τραπεζικά Έξοδα 13.299  29.950  

Τόκοι & έξοδα Factoring 16.354  46.561  
Σύνολο  211.257  318.330  
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7. Έξοδο φόρου  

 31.12.2015 31.12.2014 

Έξοδο Φόρου (17.461) 18.683 

   

Συμφωνία Λογιστικού Αποτελέσματος με Φόρους- Έξοδα 

Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων (346.466) (270.419) 

   

Φόρος υπολογισμένος επί λογιστικών ζημιών 100.475 70.309 

Πλέον: Επίδραση στο φόρο από Δαπάνες μη εκπιπτόμενες (721) (32.876) 

Επίδραση μη αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης επί μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών  

(117.215) (18.750) 

Έξοδα φόρου χρήσης (17.461) 18.683 
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8.      Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία (ποσά σε Ευρώ) 
    
    

  
Γήπεδα- 

Οικόπεδα 
Κτίρια Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 
ενσώματων 

παγίων 

Αξία κτήσεως               

Υπόλοιπο 31.12.2013 100.951 1.315.523 767.159 174.384 297.108 2.441 2.657.565 

Προσθήκες περιόδου 1.1-31.12.2014 0 0 0 0 5.300 0 5.300 

Πωλήσεις/μειώσεις περιόδου 1.1-
31.12.2014 

0 0 0 0 22.900 0 22.900 

Υπόλοιπο 31.12.2014 100.951 1.315.523 767.159 174.384 279.508 2.441 2.685.766 

Προσθήκες περιόδου 1.1-31.12.2015 0 0 600 0 4.901   5.501 

Πωλήσεις/μειώσεις περιόδου 1.1-
31.12.2015 

0 0 1.174 92.839 10.568   104.580 

Υπόλοιπο 31.12.2015 100.951 1.315.523 766.585 81.545 273.842 2.441 2.586.687 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις               

Υπόλοιπο 31.12.2013 0 0 220.941 165.332 285.472 0 671.744 

Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.2014 0 34.665 46.968 2.309 6.642 0 90.584 

Πωλήσεις/μειώσεις περιόδου 1.1-
31.12.2014 

0 0 0 0 22.900 0 22.900 

Υπόλοιπο 31.12.2014 0 34.665 267.909 167.641 269.214 0 785.229 

Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.2015 0 34.665 40.737 557 7.195 0 83.154 

Πωλήσεις/μειώσεις περιόδου 1.1-
31.12.2015 

0 0 1.173 87.417 10.568 0 99.158 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0 69.330 307.473 80.781 265.841 0 769.225 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 100.951 1.280.858 499.250 6.742 10.295 2.441 1.900.537 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 100.951 1.246.194 459.112 764 8.001 2.441 1.817.462 

 

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού, κατά την 31.12.2015, € 716 χιλ. προς 

εξασφάλιση ομολογιακών και λοιπων δανειακών υποχρεώσεων αξίας € 680 χιλ. 
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9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

    

Η ανάλυση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων έχει ως κάτωθι: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 
Δοσμένες εγγυήσεις 9.095 10.080 
   

10. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 
31.12.2015 31.12.2014 

   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 818.489 847.088 

   

Κίνηση Λογαριασμού "Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση" 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Υπόλοιπο 1.1. 847.088 838.988 

Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτηση από Leasing (28.599) (20.900) 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση από Προβλέψεις Επισφαλών 
Απαιτήσεων - 29.000  

Υπόλοιπο 31.12.2015 818.489 847.088 

 
   

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 461.982 473.120 

   

 
Κίνηση Λογαριασμού "Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση" 

 
31.12.2015 31.12.2014 

   
Υπόλοιπο 1.1. 473.120 483.703 
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση από Πάγια Στοιχεία 
Ενεργητικού  (11.138) (10.583) 

Υπόλοιπο 31.12.2015 461.982 473.120 
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11. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Εμπορεύματα 349.717  400.566  

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 252.694  176.071 
Πρώτες & βοηθητικές ύλες  484.732  616.175 

Σύνολο 1.087.142  1.192.812  
 

12. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Πελάτες 2.002.794 2.390.199 

Μείον: Προβλέψεις (627.437) (627.436) 

Επιταγές εισπρακτέες σε 
καθυστέρηση 474.381 474.381 

Μείον: Προβλέψεις (474.381) (474.381) 

Επιταγές εισπρακτέες 
(μεταχρονολογημένες) 1.013.218 1.427.165 

Σύνολο 2.388.576  3.189.928  

   

   Χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων  
 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν 
είναι απομειωμένες 1.502.794  1.890.199  

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένες - 

0-180 ημέρες 885.782  359.879  

> από 180 ημέρες - 939.850  

Σύνολο 2.388.576  3.189.928  

   

   Ανάλυση προβλέψεων 
  

 

31.12.2015 31.12.2014 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.101.817 874.381 

Προσθήκες Χρήσης  - 227.436 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  1.101.817  1.101.817  

 

 

13. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2015 31.12.2014 
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Χρεώστες διάφοροι 201.440  171.334 

Αγορές υπό παραλαβή - 8.530  

Λογαριασμοί προς απόδοση 2.873  - 

Έξοδα επομένων χρήσεων 4.143  9.215  
Παρακρατηθέντες Φόροι 
Εισοδήματος 29.566  29.566  

Απαίτηση από Φ.Π.Α. - 32.443  

Σύνολο 238.022  251.088  

14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Ταμείο 34.110 4.476 
Καταθέσεις Όψεως και 
Προθεσμίας 114.737 71.404 

Σύνολο 148.846  75.880  

15. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστη. 

16. Αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Τακτικό αποθεματικό (84.677) (84.677) 

Ειδικά Αποθεματικά (470,29) (470) 

Αφορολόγητα αποθεματικά (212.192) (212.192) 

Σύνολο (297.339) (297.339) 

 

17. Υπόλοιπο εις νέον 

 31.12.2015 31.12.2014 
 

Ζημίες εις νέον (1.261.243) (921.982) 
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18. Μακροπρόθεσμες Ομολογιακές Δανειακές υποχρεώσεις 

 

Οι μακροπρόθεσμες ομολογιακές δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν ομολογιακά δάνεια από 

τις κάτωθι Τράπεζες:  

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Ομολογιακά δάνεια 483.809  676.850  

Μακροπρόθεσμα δάνεια 65.000  125.000  

Σύνολο 548.809  801.850  
 

 

Χρονική Ανάλυση Λήξης Μακροπρόθεσμου Δανεισμού 
 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Επόμενα 2 έως 5 έτη 386.967  386.965  

Πέραν των 5 ετών 161.842  414.885  

Σύνολο 548.809  801.850  

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού, κατά 
την 31.12.2015, € 716 χιλ. προς εξασφάλιση ομολογιακών και λοιπων δανειακών υποχρεώσεων αξίας € 680 
χιλ. 

19. Προβλέψεις για παροχές εργαζομένων κατά την έξοδο από την υπηρεσία   

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησής τους, ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν 

δικαιούνται αποζημίωση. Στην Ελλάδα, υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται δικαιούνται το 40% της 

αποζημίωσης σύμφωνα με το Ν.2112/1920. Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν προγράμματα 

καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. 

 Οι εκτιμήσεις για τις υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών της Εταιρείας σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 

υπολογίστηκε από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο αναλογιστή. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, μετά την υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ19, έχει ως εξής: 

 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως 31.12.2015 31.12.2014 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου 2015 54.703 63.858 

Δαπάνη τόκου  1.368 1.916 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 3.400 3.930 

Εισφορές Εργαζομένων  0 0 

Κόστος προϋπηρεσίας 0 0 

Κόστος (αποτέλεσμα) Περικοπών 0 0 
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Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 28.369 12.224 

Κόστος ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, Διασπάσεις, 
Τερματισμοί, …) 0 0 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -41.141 -18.386 

Έξοδα 0 0 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)  στην υποχρέωση 23.966 8.839 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου 2015 22.733 54.703 

Μεταβολές στην αξία των περιουσιακών στοιχείων   

Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος 
την 1η Ιανουαρίου 2015 0 0 

Αναμενόμενη απόδοση στα περιουσιακά στοιχεία του 
προγράμματος  0 0 

Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη 0 0 

Εισφορές πληρωθείσες Εργαζομένων 0 0 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους 0 0 

Έξοδα 0 0 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στα περιουσιακά στοιχεία 0 0 
Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος 
την 31η Δεκεμβρίου 2015 0 0 

  
  Ποσά καταχωρημένα στον Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

και σχετικές αναλύσεις 
  

      

Ισολογισμός χρήσης     

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης 22.733 54.703 

Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος 
κατά το τέλος της χρήσης 0 0 
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό 
κατά το τέλος της χρήσης 22.733 54.703 

      

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά το τέλος χρήσης     

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 1.368 3.930 

Δαπάνη τόκου 3.400 1.916 

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων 
προγράμματος 0 0 

Κόστος προϋπηρεσίας 0 0 

Κόστος (αποτέλεσμα) Περικοπών 0 0 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 28.369 12.224 

Κόστος ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, Διασπάσεις, 
Τερματισμοί, …) 0 0 
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 33.137 18.070 

  
 

  Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI)     

Ποσό που καταχωρείται στο OCI 23.966 8.839 

Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI 23.966 8.839 
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Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογισμού     
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό 
την 1η Ιανουαρίου 2015 54.703 63.858 

Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη -41.141 -18.386 
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 33.137 18.070 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους από 
Εργοδότη   0 

Ποσό που καταχωρείται στο OCI 23.966 8.839 

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 22.733 54.703 

 

 
 
Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2% 2% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2% 2% 

Θνησιμότητα EVK 2000 EVK 2000 
 

20. Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (μακροπρόθεσμες) 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εταιρείας αναλύονται ως 

εξής:  

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Μακροπρόθεσμο μέρος συμβάσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (2.090.554) (1.988.559) 

Σύνολο (2.090.554) (1.988.559) 
 

21. Προμηθευτές 

Οι Προμηθευτές της Εταιρείας κατά την 31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής:  

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Προμηθευτές (ανοιχτά υπόλοιπα) 1.265.844 1.253.802 

Επιταγές πληρωτέες 771.044 1.243.223 

Σύνολο 2.036.888 2.497.025 
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22. Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 

Ο βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 222.250 568.367 

Πληρωτέες δόσεις ομολογιακού και 
μακρ/σμου δανεισμού 205.000 177.500 

Υποχρεώσεις σε Factoring - 417.600 

Σύνολο 427.250 1.163.466 
 

23. Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

Οι υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορούν το βραχυπρόθεσμο μέρος του 

οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την 31.12.2015 ποσού € 84.000 και ποσού € 168.000 κατά την 31.12.2014 

αντίστοιχα.  

24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2015 και 2014 αντίστοιχα αναλύονται ως 

ακολούθως:  

 

31.12.2015 31.12.2014 

Φ.Π.Α. 30.984 - 

Παρακρατούμενοι φόροι αμοιβών προσωπικού 2.547 6.589 
Φόροι-τέλη προηγ. χρήσεων 181.162 224.580 

Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 9.559 10.239 

Σύνολο 224.252 241.408 

Με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4334/2015 από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής φορολογίας των 

κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29%. Η επίδραση 

του γεγονότος αυτού τόσο στην καθαρή θέση όσο και στα αποτελέσματα της χρήσης δεν θεωρείται 

σημαντική.  

 

 

 

 

25. Λοιπές υποχρεώσεις  
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Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2015 και 2014 αντίστοιχα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 107.536 126.368 

Πιστωτές Διάφοροι 3.506 20.547 

Δουλευμένα Έξοδα 5.240 8.314 
Αποδοχές Προσωπικού 1.211 3.111 

Προκαταβολές πελατών 1.164.576 251.884 

Σύνολο 1.282.068 410.224 
    

26. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

 

 31.12.2015 31.12.2014 
     

 Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ 79.375 5.226 - 474.146 - 47.737 
Διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της Διοίκησης - 2.253 - - - - 

Σύνολο 79.375 7.479 - 474.146 - 47.737 

       
 

27. Επεξηγήσεις για τη μετάβαση από τα ελληνικά πρότυπα στα Δ.Π.Χ.Π. 

 

A. Οι αλλαγές στις λογιστικές μεθόδους είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της Καθαρής Θέσης της 

01.01.2014 και 01.01.2015 ως ακολούθως: 

  1.1.2015 1.1.2014 

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (με βάση τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 

735.138 932.292 

Αναπροσαρμογή παγίων  1.631.445 1.667.939 

Υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού (53.249) (62.404) 

Απομειώσεις απαιτήσεων (1.000.483) (900.481) 

Αναγνώριση Leasing (2.017.762) (2.080.677) 

Αναβαλλόμενη φορολογία  373.968 355.285 

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 

(330.940) (88.046) 

Β. Η μεταβολή που επήλθε στα Αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 λόγω της μετάβασης 

στα Δ.Π.Χ.Π. έχει ως ακολούθως: 
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 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Δ.Π.Χ.Π. 

  1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2014 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
5.390.924   5.390.924 

Κόστος Πωληθέντων (4.320.094) 367.009 (4.687.103) 

Μικτό κέρδος 1.070.830  703.821 

Λοιπά έσοδα/έξοδα  (23.877) 227.436 (251.313) 

Έξοδα διοίκησης (457.668) 307.963 (149.705) 

Έξοδα διάθεσης  (557.025) 302.132 (254.893) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (229.414) 88.916 (318.330) 

Κέρδη προ φόρων (197.153)  (270.419) 

Έξοδα φόρου χρήσης  18.683 18.683 

Κέρδη μετά φόρων  (197.153)  (251.736) 

    

28.   Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

Για τις χρήσεις η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως τη χρήση 2010 ενώ για τις χρήσεις 

2011, 2012 και 2013 η Εταιρία έχει υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με το 

άρθρο 82 του Ν.2238/1994 και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης με «Συμπέρασμα χωρίς 

επιφύλαξη».  

Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2014 διενεργήθηκε από Νόμιμο Ελεγκτή βάσει των διατάξεων του 

Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4262/2014 και η Εταιρία έλαβε Πιστοποιητικό 

Φορολογικής Συμμόρφωσης με «Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη». 

Για τη χρήση 2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 Ν.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4262/2014. Ο έλεγχος αυτός για τη χρήση 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

29. Σημαντικά γεγονότα 

 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2015 η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία σχετικά με μελλοντική εμπορική συνεργασία με την 

εταιρεία «NUTRIBAKES A.E.», θυγατρική της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.», δυνάμει της οποίας αναλαμβάνει 

επί αποκλειστικής βάσεως την εμπορική της δραστηριότητα υπό το σήμα "KENFOOD". Σύμφωνα με τις 

συμβάσεις μεταξύ των μερών, ορίζεται η μελλοντική απόκτηση του συνόλου των μετοχών μας από την 

«NUTRIBAKES A.E.» καθώς και η μελλοντική συμμετοχή των μετόχων της εταιρείας μας στο μετοχικό κεφάλαιο 

αυτής. Η συνεργασία αυτή ευνοεί την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας καθώς και την ελαχιστοποίηση 

των επιχειρηματικών κινδύνων της αγοράς και των επιτοκίων δανεισμού και θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη 

συνέχιση της δραστηριότητάς της. 
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Επισημαίνεται ακόμα ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους καθώς και το προηγούμενο διάστημα η 

εταιρεία διατηρούσε επαρκή ταμειακή ρευστότητα και ανταποκρίνεται προς όλες τις υποχρεώσεις της 

απέναντι στους εργαζόμενους, τα τραπεζικά ιδρύματα και τους εν γένει πιστωτές της. Οι υποχρεώσεις της προς 

τα ασφαλιστικά ταμεία και τις φορολογικές αρχές έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις οι οποίες εξυπηρετούνται 

κανονικά. 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016 
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