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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ«KEGO AGRI Α.Ε.»
Επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01-31.12.2015
της εταιρείας μας, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες της KEGO AGRI αφορούν στην επιχειρηματική ζωική παραγωγή και ειδικότερα τους κλάδους της
Χοιροτροφίας και της Πτηνοτροφίας.
Τα βασικά αντικείμενα της Εταιρείας είναι:


Η διάθεση προϊόντων που παράγει η Εταιρεία στις εγκαταστάσεις της (Χοιροτροφική Μονάδα).



Η εμπορία προϊόντων που προμηθεύεται, κυρίως από οίκους του εξωτερικού, στη βάση της αποκλειστικής
συνεργασίας.



Η παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων σε θέματα διατροφής, αναπαραγωγής, διαχείρισης,
προληπτικής υγιεινής και κτηνιατρικής στους κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους.



Ο σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός εργοστασίων ζωοτροφών και ολοκληρωμένων συστημάτων
σταυλισμού και σίτισης για πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες.

Κατά την κρινόμενη χρήση 2015 ο συνολικός κύκλος εργασιών
προηγούμενη σε 16,69 εκ. €.

της Εταιρείας ανήλθε σε 13,09 εκ. € ενώ την

Αναλυτικότερα οι πωλήσεις μη βιολογικών ειδών ανήλθαν στα 12,57 εκ. € και οι πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων (χοιρίδια, σπέρμα κάπρων) ανήλθαν στα 0,52 εκ. €.

1) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα (0,672) εκ. €
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα (0,39)
εκ. €
Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν στα (0,45) εκ. €.
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2) ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία κατέχει την 31/12/2015 τα παρακάτω ακίνητα των οποίων η αξία διαμορφώνεται ως κατωτέρω:
1. Γήπεδο στη Θέση Σωρός Βοιωτίας του Δήμου Τανάγρας τ.μ. 19.150 αξίας 113.089,00 €.
2. Αγροτεμάχιο στη θέση Σωρός Βοιωτίας του Δήμου Τανάγρας τ.μ. 23.490 αξίας 110.975,00 €.
3. Κτίρια (χοιροτροφική μονάδα ) τ.μ. 2,835,04 αναπόσβεστη αξία 1.209.576,00 €.
Επί των γηπέδων – οικοπέδων υφίσταται προσημείωση υποθήκης υπέρ της Εθνικής Τράπεζας 2.000.000,00 €.

3) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ:
2015

2014

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
i) κύκλος εργασιών
ii) κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρημ/κων & αποσβέσεων
(EBITDA)
iii)κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Β.
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

13.091

16.690

(392)

(1.320)

(672)
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΙ

(1.868)

2015

2014

i) καθαρά κέρδη/(ζημίες) προ φόρων / πωλήσεις

(5,13%)

(11,19%)

ii) καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους / πωλήσεις

(3,44%)

(8,32%)

2015

2014

(7,08%)

(20,40%)

Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

2015

2014

i) ξένα κεφάλαια / ίδια κεφάλαια (Σημείωση 5)

0,47

0,39

ii) τραπεζικές υποχρεώσεις / ίδια κεφάλαια

0,49

0,42

Ε. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
i) κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο
ενεργητικού (ρευστότητα)
ii) βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / σύνολο υποχρεώσεων
(κάλυψη βραχ.υποχρ.)
iii)ενσώματα πάγια & άυλα περ. στοιχεία / ίδια κεφάλαια
(βαθμ. παγιοποίησης)
iv)κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / βραχυπρ.
Υποχρεώσεις(άμεση ρευστότητα)

2015

2014

0,84

0,85

0,98

0,98

0,23

0,22

1,71

1,69

Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά φόρων / ίδια
κεφάλαια
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4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα
Η τραπεζική αργία που έλαβε χώρα εντός του πρώτου 20 ήμερου του Ιουλίου 2015 και η συνεχιζόμενη επιβολή
διαφόρων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων ενέτειναν την οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και τις πιέσεις στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημοσιονομικά μεγέθη.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση στις 8 Ιουλίου 2015 υπέβαλε αίτημα τριετούς χρηματοδότησης στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Στις 12 Ιουλίου 2015 η Σύνοδος Κορυφής για το Ευρώ εξέδωσε
σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να θεσμοθετήσει σειρά μέτρων ως
προαπαιτούμενα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος
οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο του EΜΣ. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 15 και 23 Ιουλίου ενέκρινε μέρος από τα
προαπαιτούμενα που είχαν τεθεί από την ως άνω Σύνοδο, και στις 14 Αυγούστου ενέκρινε το σχέδιο Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον ΕΜΣ καθώς επίσης και τις σχετικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης. Το ως άνω σχέδιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ στις 20 Αυγούστου.
Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα ανακύπτουν κίνδυνοι οι
σημαντικότεροι εκ των οποίων αφορούν στη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των
επιχειρήσεων, στην εισπραξιμότητα απαιτήσεών τους, στην απομείωση περιουσιακών τους στοιχείων, στην
αναγνώριση εσόδων τους, στην εξυπηρέτηση υφιστάμενων δανειακών τους υποχρεώσεων η/και στην ικανοποίηση
όρων και χρηματοοικονομικών δεικτών αυτών, στην ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών ωφελειών, στην
αποτίμηση χρηματοοικονομικών τους μέσων, στην επάρκεια προβλέψεων και στη δυνατότητα συνέχισης της
απρόσκοπτης δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Επί του παρόντος δεν μπορεί να εκτιμηθεί η επίδραση επί της Εταιρείας των τυχών δυσμενών εξελίξεων στην
ελληνική οικονομία, παρ΄ όλα αυτά, η διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση με στόχο την διασφάλιση
των συμφερόντων της εταιρείας πάντα με την σύμφωνη γνώμη του Ομίλου.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεσή της σε
συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική.

Κίνδυνος Επιτοκίων
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχουν συναφθεί τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη
στον κίνδυνο της διακύμανσης των επιτοκίων λόγω. Οι δανειακές υποχρεώσεις της, την 31.12.2015 ανέρχονταν σε
3.111 χιλ. Ευρώ. Το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων είναι σχετικά χαμηλό και οι τυχόν μεταβολές επιτοκίου
δεν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα.

Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών
εισπρακτέων. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατανέμονται σε ένα ευρύ αριθμό πελατών συνεπώς δεν υφίσταται
συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Η έκθεση σε πιστωτικούς
κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση καθώς η Εταιρεία διενεργεί επιλογή πελατών
προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική συνεργασία ελέγχοντας τη φερεγγυότητα του πελάτη και κατά
περίπτωση ζητάει επιπλέον εγγυήσεις για παροχή πίστωσης.

Κίνδυνος Αποθεμάτων
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από ενδεχόμενες ζημίες λόγω
απώλειας αποθεμάτων, φυσικών καταστροφών, κλοπών, απομειώσεων. Παρακολουθεί τις ημερομηνίες λήξης τους
και τα ασφαλίζει έναντι των προαναφερθέντων κινδύνων.
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5) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία είναι θυγατρική 100% της ‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’. Δεν έχει θυγατρικές ή συγγενείς
Εταιρείες.
Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 και περιλαμβάνουν κυρίως
πωλήσεις και αγορές προς τη μητρική εταιρία (ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.) και τις θυγατρικές της.

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
31/12/2015
Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Σύνολο

31/12/2014

3.206.868

4.682.341

3.206.868

4.682.341

Οι πωλήσεις προς τη μητρική, εταιρεία ‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’ παρέχονται στη βάση κόστους πλέον
ενός ελαχίστου περιθωρίου κέρδους.

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
31/12/2015
Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

31/12/2014

1.225.542

2.250.316

37.500

30.625

1.263.042

2.280.941

Οι αγορές από συνδεμένα μέρη για τη χρήση έγιναν στη βάση κόστους πλέον ενός ελαχίστου περιθωρίου
κέρδους.

iii) Αγορές παγίων

31/12/2015

31/12/2014

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε

-

1.000

Σύνολο

-

1.000,00

iv) Αμοιβές – Παροχές στο διευθυντικό προσωπικό
31/12/2015
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο

31/12/2014

255.510

296.797

255.510

296.797

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2015 ανέρχεται σε
31.12.2014: 22 άτομα).
Όλες οι αμοιβές αφορούν βραχυπρόθεσμες παροχές.

άτομα 21 (την
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v) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
31/12/2015
Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Σύνολο

31/12/2014

2.456.328

3.634.434

2.456.328

3.634.434

6) Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

H εταιρία είναι 100% ελληνική και διαθέτει σήμερα ηγετική παρουσία στον κλάδο των Επιχειρηματικής Ζωικής
Παραγωγής, , προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και
την Ελληνική οικονομία.
Με την αξιοποίηση του έμπειρου και άρτια καταρτισμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού που διαθέτει
καθώς και με τη συμβολή των Διεθνών συνεργασιών με πρωτοπόρους και καταξιωμένους Οίκους, η εταιρία
προσβλέπει σε ενίσχυση της θέσης της στην Ελληνική αγορά.
Κλειδί για την ανάπτυξη της αγοράς, στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνει η χώρα μας, και όχι μόνο,
είναι η ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της καθώς και η εξωστρέφεια σε
χώρες του εξωτερικού, όπως τα Βαλκάνια, οι αγορές της Β.Αφρικής και των Αραβικών χωρών.

Νέα Αρτάκη, 27 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο Πρόεδρος

Μπελλές Στ. Αριστείδης

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ
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EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές Α.Ε..
Χειμάρρας 8Β
151 25 Αθήνα

Τηλ.: 210 2886 000
Φαξ: 210 2886 905
ey.com

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «KEGO AGRI Α.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «KEGO AGRI Α.Ε.» (η Εταιρία) , οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων
χρήσεως και συνολικού εισοδήματος μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.

2/6 /201 62/6 /2016

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 Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α
(παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΜ ΣΟΕΛ 16631
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ
151 25, ΑΘΗΝΑ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 107
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
(Ποσά σε ευρώ)

31/12/2015

31/12/2014

Σημ.
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της χρήσης

364.085

429.885

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως

522.507

565.930

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην λήξη της χρήσης
Κέρδη ή Ζημίες από μεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
λήξη της χρήσης

33.197

364.085

191.619

500.130

Πωλήσεις μη βιολογικών αγαθών - εμπορευμάτων και λοιπού υλικού

6.4
6.17

Αναλώσεις

12.568.206

16.124.244

(11.079.670)

(14.199.861)

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

6.12

(738.947)

(674.934)

Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων

6.18

(620.086)

(669.805)

Χρηματοοικονομικά έξοδα

6.19

(240.055)

(315.711)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

6.19

Κέρδη και (ζημίες) από την επανεκτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

6.1

44
-

1.608
(189.235)

Αποσβέσεις

6.1,6.2

(40.354)

(44.045)

Λοιπά έξοδα

6.20

(878.784)

(2.477.790)

Λοιπά έσοδα

6.21

Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

165.975
(672.052)

77.891
(1.867.508)

Φόρος εισοδήματος

6.22

28.268

(58.038)

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

6.22

193.859

537.049

Καθαρές ζημίες χρήσεως
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε €

6,23

(449.925)

(1.388.497)

(0,2192)

(0,6763)

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
(Ποσά σε ευρώ)

31/12/2015

31/12/2014

Σημ.
Ζημίες μετά από φόρους (Α)
Στοιχεία που ενδέχεται να αναταξινομηθούν στην Κατάσταση
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα (Ι)
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή

(449.925)

6.22

(1.388.497)

(4.542)

-

(4.542)

-

Στοιχεία που δεν θα αναταξινομηθούν στην Κατάσταση
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα (ΙΙ)
Μεταβολή από επανεκτίμηση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων στο
αποθεματικό εύλογης αξίας

6.1

Μείον:Αναβαλλόμενος φόρος
Επανεκτίμηση αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) από την υποχρέωση παροχών
προς τους εργαζόμενους
Μείον:Αναβαλλόμενος φόρος

6.12

-

3.956

-

(11.258)

(1.347)
391
(956)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα (Ι+ΙΙ)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
- Ιδιοκτήτες Μητρικής

(15.214)

(2.108)
548
(1.560)

(5.498)

(12.818)

(455.423)

(1.401.315)

(455.423)

(1.401.315)

(455.423)

(1.401.315)

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(Ποσά σε ευρώ)
31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοιποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

6.1
6.2
6.11
6.3
6.4

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2014

1.485.760
149
572.781
10.167
2.068.857

1.510.156
228
383.074
9.828
198.000
2.101.286

33.197
1.368.962
8.950.259
114.906
8.219
150.496
10.626.039

166.085
1.152.623
10.040.716
277.642
62.616
189.202
11.888.884

12.694.896

13.990.170

6.10
6.10
6.10

6.159.000
125.099
1.436.325
(1.369.325)
6.351.099
6.351.099

6.159.000
129.641
1.437.281
(919.400)
6.806.522
6.806.522

6.12
6.13

62.818
72.987
135.805

61.496
74.171
135.667

6.14
6.15
6.16

2.393.447
3.110.895
703.650
6.207.992
6.343.797

3.720.017
2.847.270
480.694
7.047.981
7.183.648

12.694.896

13.990.170

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Σύνολο Ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικό Αναπροσαρμογής
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις Νέον
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους Μητρικής
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπροθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

ΠΟΣΑ ΣΕ €

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Μετοχικό κεφάλαιο

6.159.000

Αποθεματικό
αναπροσαρμογής
140.899

Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

1.425.855

482.083

8.207.837

(1.388.497)

(1.388.497)

Σύνολο

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2014
Ζημίες μετά από φόρους

-

Λοιπά συνολικά έσοδα

-

(11.258)

(1.560)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-

(11.258)

(1.560)

Τακτικό αποθεματικό χρήσης

-

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημία Χρήσεως

-

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

6.159.000

-

(11.258)
129.641

-

(1.388.497)

12.986

(12.986)

11.426

(1.401.483)

1.437.281

(919.400)

-

(449.925)

(12.818)
(1.401.315)
(1.401.315)
6.806.522

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2015
Ζημίες μετά από φόρους

-

Λοιπά συνολικά έσοδα

-

(4.542)

(956)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-

(4.542)

(956)

(449.925)

(455.423)

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημία Χρήσεως

-

(4.542)

(956)

(449.925)

(455.423)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015

6.159.000

-

125.099

1.436.325

-

(1.369.325)

(449.925)
(5.498)

6.351.099

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Ταμιακών ροών
(Ποσά σε ευρώ)
31/12/2015

31/12/2014*

Σημ.

Ζημίες προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού
Πιστωτικοί Τόκοι
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών )
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

(672.052)

(1.867.508)

6.1, 6.2

40.354

44.045

6.6, 6.13

383.386

1.571.602

6.12

(1.378)

6.19

(44)

6.19

-

73.157

240.055

315.711

114.550
923.019
(1.075.344)
(127.209)

(174.663)

6.1, 6.2
6.19

1.951
(1.608)

475.565
2.585.716
(697.602)
(30.683)

2.470.346

(15.880)

(7.721)

44

(15.836)

1.608

(6.113)

151.793

-

-

(2.554.562)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

151.793

(2.554.562)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσεως (α) + (β) + (γ)

(38.706)

(90.329)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

189.202

279.531

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

150.496

189.202

* Για λόγους καλύτερης παρουσίασης και συγκρισιμότητας, κάποια κονδύλια της προηγούμενης χρήσης έχουν αναταξινομηθεί

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
1. Γενικές πληροφορίες
Η KEGO AGRI A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») είναι Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το
1999 ως Ε.Π.Ε. και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία το 2008. Η Εταιρεία μετά την αναδοχή του κλάδου της
KEGO δραστηριοποιείται στο «Εμπόριο κτηνοπτηνοτροφικών ειδών»
(ισορροπιστές και προμίγματα για τη
χοιροτροφία και πτηνοτροφία, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, κτηνιατρικά φάρμακα, εξοπλισμοί χοιροτροφίας και
πτηνοτροφίας, γενετικό υλικό πτηνοτροφίας) και την παραγωγή γενετικού υλικού χοίρων (Χοιρομητέρες και
κάπρους για αναπαραγωγή, νωπό σπέρμα κάπρων). Είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση 1ο χιλ. Νέας Αρτάκης –
Ψαχνών στη Νέα Αρτάκη.
Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών με αριθμό 46184822000 (Πρώην
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36)
Η Εταιρεία είναι ανώνυμη, μη εισηγμένη στο ΧΑ και το σύνολο των μετοχών της κατέχονται από τη μητρική
εταιρεία ‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’ σε ποσοστό 100%.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που
συντάσσονται από την Μητρική εταιρεία ‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27 Μαΐου 2016 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν
εφαρμοστεί πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από
συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που αναπροσαρμόζονται σε εύλογες αξίες
όπως αναφέρονται στην Σημείωση 10 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και την αρχή της αυτοτέλειας χρήσεων.
Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς
απαιτεί και την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι λογιστικές
πολιτικές που αναφέρονται έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται και
αναλύονται στην σημείωση 3. Οι εκτιμήσεις της Διοίκησης για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος
βαθμός κρίσης και πολυπλοκότητας ή για τις περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για
τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.2.
2.1 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό
κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, εσόδων και των εξόδων της χρήσεως καθώς και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις
και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί κάτω από διαφορετικές παραδοχές και συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και
οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ
επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2015
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Οι βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας και που έχουν τη σημαντικότερη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, κυρίως είναι:
Α. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων
Σε περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις δεν μπορεί να αντληθεί από ενεργό αγορά, τότε η εύλογη αξία
προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες αποτίμησης όπως η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών
ροών. Τα δεδομένα που εισάγονται σε αυτές τις μεθόδους αποτίμησης λαμβάνονται από παρατηρήσημες αγορές,
εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όταν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται ένα ποσοστό κρίσης κατά τον
προσδιορισμό εύλογων αξιών και οι κρίσεις απαιτούν να ληφθούν υπόψη δεδομένα όπως κίνδυνος ρευστότητας,
πιστωτικός κίνδυνος και μεταβλητότητα. Τυχόν αλλαγές σε αυτές τις παραμέτρους μπορεί να επηρεάσουν τις
δημοσιευμένες εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων.
Β. Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων
Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους
λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας πελατών, νομικοί) προκειμένου να αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που
περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς.
Γ. Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με βάση τις εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν
κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών
και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος
λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική
ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), η Εταιρεία σχηματίζει
πρόβλεψη για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλυφθεί η ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και
προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης και τυχόν διαγραφές απαιτήσεων πραγματοποιούνται μέσω της
σχηματισθείσας πρόβλεψης.
Δ. Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος
Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος
περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να
προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και για τον καθορισμό της πρόβλεψης
απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Οι πραγματικοί φόροι εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις
εκτιμήσεις εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, σημαντικών αλλαγών στις νομοθεσίες των
χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της
φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι
φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους διαφέρουν από την αρχική εκτίμηση, οι διαφορές
αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που
πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών.

Ε. Εύλογη αξία, Ωφέλιμη Ζωή και έλεγχος απομείωσης Ενσώματων και Ασώματων περιουσιακών
Στοιχείων
Η Εταιρεία επανεξετάζει και επαναπροσδιορίζει την εύλογη και ωφέλιμη ζωή των ενσώματων και ασώματων
περιουσιακών στοιχείων όταν υπάρχουν ενδείξεις μεταβολής της αξίας τους. Επιπροσθέτως τα ενσώματα και
ασώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τη επανεξέταση
και
επαναπροσδιορισμό της εύλογης αξίας και τυχόν απομειώσεων η εταιρεία συνεργάζεται με ανεξάρτητους εκτιμητές.
(Σημείωση 6.1).
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ΣΤ. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Σε
κάθε ημερομηνία ισολογισμού η διοίκηση λαμβάνει υπόψη τους διακανονισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί και
κρίνει ποιοι από εκείνους δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας. Ο καθορισμός των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις είναι μια πολύπλοκη
διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες καθώς και τις διερμηνείες σχετικά με τους
νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές των κρίσεων ή των διερμηνειών είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια
αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.

2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές και Εφαρμογή Νέων και Τροποποιημένων Προτύπων και Διερμηνειών
2.2.1 Νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη
οικονομική χρήση εκτός από το παρακάτω τροποποιημένο πρότυπο το οποίο η Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1
Ιανουαρίου 2015:

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση που δεν επιφέρουν σημαντικές
μεταβολές στην οικονομική θέση της Εταιρείας


Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι μια
συλλογή των τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
o

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 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.

o

ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρμογής της
εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις
συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν
τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως
ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.

o

ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ
3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40
Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το
άλλο.
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2.2.2 Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερμηνείες έχουν εκδοθεί
αλλά δεν έχουν ακόμα εφαρμογή και δεν έχουν ακόμα επιφέρει αλλαγές στην Εταιρεία ούτε έχει γίνει
νωρίτερη εφαρμογή τους.


ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των
χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση
και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 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 Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις
οικονομικές της καταστάσεις.



ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον
κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις.



ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Το ΔΠΧΑ 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 Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του
προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις.
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ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και του ΔΛΠ 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 τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.



ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια & ΔΛΠ 41 Γεωργία (Τροποποίηση): Καρποφόρες φυτείες
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016. Οι καρποφόρες φυτείες θα εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και θα
υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιλογής
μεταξύ του μοντέλου κόστους και του μοντέλου αναπροσαρμογής στη μεταγενέστερη επιμέτρηση. Η αγροτική
παραγωγή η οποία αναπτύσσεται σε καρποφόρες φυτείες (π.χ., ανάπτυξη φρούτων σε ένα δέντρο), θα
παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 41 Γεωργία. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν τις
καρποφόρες φυτείες λογιστικοποιούνται πλέον σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών
Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, αντί με το ΔΛΠ 41. Η παραπάνω τροποποίηση
δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

 ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που
είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της
οδηγίας στις οικονομικές της καταστάσεις.


ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 10 και
εκείνες του ΔΛΠ 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
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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 Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ 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 Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές της καταστάσεις.


ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 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 Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές της καταστάσεις.



ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση)
Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σημαντικά, τις υφιστάμενες
απαιτήσεις του ΔΛΠ 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 προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις
οικονομικές της καταστάσεις.Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -

2012, το οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης των παρακάτω:
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ΔΠΧΑ 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»).



ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 9
Χρηματοοικονομικά Μέσα.



ΔΠΧΑ 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.



ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος του ΔΠΧΑ 13
διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 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.



ΔΛΠ 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.



ΔΛΠ 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.



ΔΛΠ 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 ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι μια συλλογή
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης των παρακάτω:


ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες: 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 ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση
διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης.
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ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ
7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν
απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.


ΔΛΠ 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.



ΔΛΠ 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 Διαχείρισης ή στην Έκθεση
κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει
να 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.



ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019.
Το ΔΠΧΑ 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. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές τους καταστάσεις.



ΔΛΠ 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 Εταιρεία
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βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές της καταστάσεις.


ΔΛΠ 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 Εταιρεία βρίσκεται
στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές της καταστάσεις.
3. Λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων
συνοψίζονται παρακάτω.
3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του οικονομικού
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία που είναι το ευρώ. (λειτουργικό νόμισμα).
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα.
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της
χρήσης και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα.
3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, εκτός των οικοπέδων, των έργων υπό εκτέλεση,
των κτιρίων, των μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και των πλωτών μέσων, απεικονίζονται στο
κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις απομείωσης.
Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριφθείσες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Επίσης
περιλαμβάνονται τα κόστη αντικατάστασης τμήματος των παγίων και το κόστος δανεισμού εφόσον πληρούνται τα
κριτήρια κεφαλαιοποίησης.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων
ακινητοποιήσεων περιλαμβάνοντας το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, το οποίο συμμετέχει στην
κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), το κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
Μεταγενέστερες δαπάνες και κόστη δανεισμού καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο εφόσον πληρούνται τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
Τα κτίρια και τα οικόπεδα, τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και τα πλωτά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη
αξία μειωμένη με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και τυχόν ζημίες απομείωσης. Οι εκτιμήσεις της
εύλογης αξίας πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εύλογη αξία
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ενός αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου δεν διαφέρει σημαντικά από τη εύλογή του αξία.
Το αποθεματικό αναπροσαρμογής το οποίο προκύπτει από εκτιμήσεις εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων, μηχανημάτων,
τεχνικών εγκαταστάσεων και πλωτών καταχωρείται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και πιστώνεται με την
αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων στην καθαρή θέση. Στο βαθμό όμως που το κέρδος από την
αναπροσαρμογή αυτή αναστρέφει μία ζημία ή απομείωση από επανεκτίμηση του ιδίου στοιχείου και προηγουμένως
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, τότε το κέρδος αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Αντίθετα η ζημία αναπροσαρμογής απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Στην
περίπτωση όμως που έχει ήδη δημιουργηθεί αποθεματικό από την αναπροσαρμογή, τότε μειώνεται πρώτα το
αποθεματικό και το υπόλοιπο ποσό που υπερβαίνει το ύψος του αποθεματικού επιβαρύνει την κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Μια ετήσια μεταφορά από το αποθεματικό αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον γίνεται για τη διαφορά μεταξύ της
απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και της απόσβεσης
που βασίζεται στην αρχική αξία του παγίου. Επιπλέον οι συσσωρευμένες αποσβέσεις κατά την ημερομηνία
επανεκτίμησης διαγράφονται έναντι της μικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό ποσό
επαναδιατυπώνεται σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Κατά την πώληση, το
τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που σχετίζεται με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που πωλήθηκε
μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των παγίων και έχει ως
εξής:

Κτίρια
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

59 έτη
6 - 8 έτη
5 - 10 έτη
3 - 5 έτη

Ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο ενσώματο πάγιο αποαναγνωρίζεται είτε κατά την πώλησή του είτε όταν δεν
αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή την πώλησή του. Το κέρδος ή η ζημία από τη διάθεση
των παγίων, προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, εάν υπάρχει, και της
λογιστικής αξίας του παγίου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την αποαναγνώριση του παγίου.
Οι υπολειμματικές αξίες, ωφέλιμες ζωές και μέθοδοι απόσβεσης υπόκεινται σε επανεξέταση στο τέλος κάθε χρήσης
και προσαρμόζονται για τις μελλοντικές χρήσεις εάν κριθεί απαραίτητο.
3.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μεμονωμένα αναγνωρίζονται στο κόστος κατά την αρχική τους
αναγνώριση. Τα άυλα αυτά πάγια είναι κυρίως άδειες λογισμικού και λοιπά προγράμματα. Οι άδειες λογισμικού
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.
3.4 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και γεωργική δραστηριότητα
Η γεωργική δραστηριότητα καθορίζεται από το ΔΛΠ 41 ως η διαχείριση από μία επιχείρηση του βιολογικού
μετασχηματισμού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργική παραγωγή, ή σε πρόσθετα
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.
Τα βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα αποθέματα κτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων τα οποία αποτιμώνται
στην εύλογη αξία τους μείον το απαιτούμενο στον τόπο της πώλησης κόστος. Κέρδη και ζημίες από την αποτίμηση
στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών βασίζεται στις
αγοραίες τιμές των ωρίμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τους κάπρους, τις χοιρομητέρες και τους χοίρους και
αποτιμώνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 41 και ΔΠΧΑ 13 ως εξής:
Κάπροι και χοιρομητέρες:
Οι κάπροι και χοιρομητέρες αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημίες απομείωσης.
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Χοίροι:
Oσον αφορά τους χοίρους, η βιομάζα αποτιμάται στην εύλογη αξία βάσει μεθόδων υπολογισμού μελλοντικών
ταμειακών ροών και του ποσοστού ωρίμανσης της εκάστοτε παρτίδας, από την οποία αφαιρείται μέρος του
εκτιμώμενου κόστους που αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την προβλεπόμενη περίοδο πώλησης.
3.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης, μειωμένη με τα εκτιμώμενα για την
πραγματοποίηση της πώλησης κόστη.
3.6 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική
αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
που οφείλονται με βάση του συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ αξίας
των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται
ως έξοδο στα αποτελέσματα.
3.7 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και
τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας μέχρι 3 μήνες, όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και
οι τραπεζικές καταθέσεις καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης. Τα προϊόντα της αγοράς
χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης
αποτελεσμάτων..
3.8 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και
είναι σε κυκλοφορία. Τα έξοδα που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών παρουσιάζονται στα Ίδια Κεφάλαια
αφαιρετικά από το αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο.
3.9 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
3.10 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το
χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
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3.11 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζόμενους 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, ο Όμιλος και η Εταιρεία
αναγνωρίζουν το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού τους (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση
που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν
συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά τη λήξη της
απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα
καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών..
3.12 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
(α) Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την πώληση αγαθών (Βιολογικών στοιχείων και μη Βιολογικών), παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο
απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων: Αναγνωρίζονται μετά τη συγκομιδή όταν τα προϊόντα
παραδίδονται σε πελάτες και γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
- Πωλήσεις αγαθών: Τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία του τιμήματος
που εισπράχθηκε ή είναι εισπρακτέο, μετά την αφαίρεση των επιστροφών και επιδομάτων, στις εκπτώσεις όγκου.
- 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.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλουμένων με το
αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής)
αξίας.
(β) Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως
του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
(γ) Κέρδη/ Ζημίες από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων:
Αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως και προέρχονται από μεταβολές τόσο στην τιμή όσο και στην ποσότητα
και την ανάπτυξη των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων..
3.13 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε
μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
i.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ανάλογα με την
φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες:
•
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολέςστα
αποτελέσματα,
•
Δάνεια και απαιτήσεις,
•
Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη τους
•
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
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Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία
αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτησης πλέον, στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιμώνται σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, των άμεσων δαπανών συναλλαγής. Οι αγορές και οι πωλήσεις των
επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία
δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.
Η Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 δε διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα, παρά μόνο Δάνεια και Απαιτήσεις.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
i. Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις
μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Τα τελευταία
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια και οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν ζημία απομείωσης.
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου ή μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για
διαγραφή.
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εκτιμά εάν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις
που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί
απομείωση.
Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στην αποσβέσιμη αξία τους, το ποσό της
ζημιάς από απομείωση της αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της
παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό
επιτόκιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
ii) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Αρχική αναγνώριση
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται με την
εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι
εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως
διακανονίζονται σε 316-324 ημέρες.
Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά
άμεσα έξοδα σύναψης, όπου αυτά είναι σημαντικά.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος
χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα αποτελέσματα
όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
Τα δάνεια της Εταιρείας ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το
δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων.
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Παύση αναγνώρισης
Η οικονομική οντότητα παύει να αναγνωρίζει χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) στις οικονομικές
της καταστάσεις όταν, και μόνον όταν, εξοφλείται, δηλαδή, όταν η δέσμευση που καθορίζεται στο συμβόλαιο
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Μια ανταλλαγή μεταξύ υφιστάμενου οφειλέτη και δανειστή χρεωστικών
τίτλων με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Ομοίως, ουσιώδης
τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική
δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας
μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή ενός τμήματος μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που
εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα άλλο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται,
συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαζόμενων εκτός μετρητών περιουσιακών στοιχείων και των
αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού
ποσού στις οικονομικές καταστάσεις πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για
συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό
ή για ταυτόχρονο διακανονισμό.

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
4.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία διενεργεί επιλογή πελατών προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική συνεργασία ελέγχοντας τη
φερεγγυότητα του πελάτη και κατά περίπτωση ζητάει επιπλέον εγγυήσεις για παροχή πίστωσης.
4.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων.
4.3 Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής
των επιτοκίων.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο της διακύμανσης των επιτοκίων λόγω των δανείων της σε κυμαινόμενο
επιτόκιο. Οι δανειακές υποχρεώσεις της, την 31.12.2015 ανέρχονταν σε 3.111 χιλ. Ευρώ. Το ύψος των δανειακών
υποχρεώσεων είναι σχετικά χαμηλό και
οι τυχόν μεταβολές επιτοκίου δεν επηρεάζουν σημαντικά τα
αποτελέσματα. Μια αύξηση/(μείωση) του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή -1% θα είχε ως συνέπεια την
μείωση/αύξηση των μετά από φόρους κερδών κατά 28.540 ευρώ.
5. Διαχείριση Κεφαλαίου
Η πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι:
 Να διασφαλίσει τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της
 Να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά με το κόστος
και φροντίζοντας την κεφαλαιακή της διάρθρωση.
Η Διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση με τα ίδια στο σύνολό τους. Προκειμένου να πετύχει
την επιθυμητή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρεία μπορεί να προσαρμόζει το μέρισμα, να προβεί σε
επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει νέες μετοχές.
Ως ίδια κεφάλαια νοούνται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των λοιπών
αποθεματικών και των κερδών εις νέον (εκτός δικαιωμάτων μειοψηφίας).
Ως ξένα κεφάλαια νοούνται το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων αφαιρουμένων των ταμιακών
διαθεσίμων.
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Έτσι ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια στις 31.12.2015 και 31.12.2014 για την Εταιρεία διαμορφώνεται ως
εξής:

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Δανεισμού
Μείον: Ταμιακά Διαθέσιμα
Καθαρός Δανεισμός
Δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια

31/12/2015

31/12/2014

6.351.099
3.110.895
150.496
2.960.399
0,47

6.806.522
2.847.270
189.202
2.658.068
0,39

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
6.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Οι εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή στη διοίκηση εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους.
Επίσης τα κτίρια, μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις, απεικονίζονται στην εύλογη αξία μειωμένη με τις
σωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Τα λοιπά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις
και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με τη σταθερή
μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους.
Στο τέλος της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρεία επαναεκτίμησε τα γήπεδα, τα
κτίρια, τα μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις (όπου κρίθηκε απαραίτητο βάση μελετών από αναγνωρισμένο
οίκο εκτιμητών “Geoaxis Property and Valuation Services”. Η εύλογη αξία καθορίστηκε βάση των αγοραίων αξιών
όπου οι τρέχουσες αξίες αναπροσαρμόσθηκαν βάση της θέσης, τοποθεσίας και κατάστασης των επιμέρους παγίων.
Η επίδραση από την επανεκτίμηση των προαναφερθέντων ακινήτων στην εύλογη αξία ήταν να μειωθεί η καθαρή
θέση της εταιρείας κατά € 204.449 (μείωση μέσω των αποτελεσμάτων χρήσεως € 189.235 και απευθείας μείωση
στην καθαρή θέση κατά € 15.214, τα ποσά είναι προ φόρων).
Η Εταιρεία στο πλαίσιο της πολιτικής της η οποία επιβάλει την αξιολόγηση της ανακτήσιμης αξίας των παγίων
περιουσιακών στοιχείων σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων έκρινε ότι δεν υπάρχουν
αντικειμενικές ενδείξεις ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν είναι ανακτήσιμη.
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
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Οικόπεδα

Μηχανήματα &
Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Λοιπές Πάγιες
Εγκαταστάσεις

Κτίρια

Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014

279.346

1.496.805

3.137

56.869

131.419

71.375

-

4.235

-

-

1.000

2.486

Προσθήκες
Επανεκτίμηση

(55.282)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

224.064

(275.437)

1.225.603

-

3.137

(2.471)

54.398

-

-

132.419

73.861

2.038.951
7.721
(333.190)
1.713.482

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014

-

(71.738)

(1.947)

(22.223)

(121.083)

(71.111)

Αποσβέσεις χρήσεως
Επανεκτίμηση

-

(27.018)

(1.190)

(6.356)

(6.651)

(2.750)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014

-

98.756

224.064

1.225.603

224.064

1.225.603

3.137

54.398

132.419

73.861

-

13.000

2.580

-

-

300

224.064

1.238.603

-

(3.137)
-

29.985

-

1.406
55.804

(127.734)
4.685

-

(73.861)
(0)

(288.102)
(43.965)
128.741
(203.326)
1.510.156

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Αναταξινομήσεις

-

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

(1.406)

4.311

1.406

-

-

55.804

132.419

74.161

1.713.482
15.880
1.729.362

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015

-

Αποσβέσεις χρήσεως
Αναταξινομήσεις

-

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015

224.064

(29.027)
-

(29.027)
1.209.576

(3.137)
(129)
1.406

(1.860)
2.451

1.406
(6.135)
(1.406)

(127.734)

(73.861)

(4.685)

(300)

-

(6.135)
49.669

(132.419)
-

-

(74.161)
(0)

(203.326)
(40.276)
(243.602)
1.485.760

Τα εμπράγματα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας περιγράφονται στην παράγραφο 8
κατωτέρω.

6.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε αποκτώμενες άδειες χρήσης και λογισμικά
προγράμματα. Η ανάλυση των λογιστικών αξιών των ανωτέρω, παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που
ακολουθούν::
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014

3.552

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

3.552

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014

(3.245)
(80)
(3.325)
227

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015

3.552

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

3.552

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015

(3.325)
(78)
(3.403)
149
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6.3 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά
το τέλος της επόμενης χρήσης και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ποσά σε €

31/12/2015

Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο

31/12/2014

10.167

9.828

10.167

9.828

6.4 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Τα βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα αποθέματα κάπρων, χοιρομητέρων και χοίρων που σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 13 από 1.1.2013 και σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών στοιχείων ενεργητικού γίνεται σύμφωνα
με το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 13 σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του προτύπου ΔΛΠ 41. Σύμφωνα με
το ΔΠXΠ 13, η εύλογη αξία είναι η τιμή εξόδου η οποία καθορίζεται βάση την κύρια αγορά στην οποία
παρατηρείται και ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών.
Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων :

ποσά σε €
Υπόλοιπο αρχής Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 1η
Ιανουαρίου
Kέρδη/Ζημίες Οφειλόμενες σε Μεταβολές στην τιμή ή στην
ποσότητα των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων
Μειώσεις από Πωλήσεις Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων
Υπόλοιπο τέλους Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 31η
Δεκεμβρίου 2015
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Βιολογικά Κτηνοτροφίας (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-πάγιο
ενεργητικό)

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Βιολογικά Κτηνοτροφίας (αποθέματα-κυκλοφορούν ενεργητικό)

31/12/2015

31/12/2014

364.085

429.885

191.619

500.130

(522.507)

(565.930)

33.197

364.085

0

198.000

0

198.000

33.197

166.085

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

33.197

166.085

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

33.197

364.085

Από τον Ιούνιο του 2015 η πρότυπη αναπαραγωγική μονάδα της εταιρείας λειτουργεί με την αποκλειστική
συνεργασία της εταιρείας Topigs Hellas. Η διαδικασία μετάβασης απαιτούσε την σταδιακή αντικατάσταση του
πάγιου αναπαραγωγικού υλικού χοιροτροφίας (χοιρομητέρες και κάπροι) με σκοπό την εκ νέου παραγωγή χοίρων.
Ως συνέπεια της όλης διαδικασίας ήταν η μείωση της ποσότητας των βιολογικών αποθεμάτων, η οποία θα
αποκατασταθεί σταδιακά το έτος 2016.
Αποτίμηση των βιολογικών στοιχείων
Οι λογιστικές αρχές και το μοντέλο αποτίμησης που εφαρμόζεται για την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων επεξηγούνται στην Σημείωση 3.4.
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6.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

1.367.471

1.131.104

206

14.575

Εμπορεύματα
Προιόντα Έτοιμα και Ημιτελή
Α και Β ύλες - Υλικά συσκευασίας
Σύνολο

1.285

6.944

1.368.962

1.152.623

Στα αποθέματα δεν περιλαμβάνονται τα βιολογικά προϊόντα που αναφέρονται σε προηγούμενο πίνακα του
παρόντος. Το κόστος πωληθέντων των μη βιολογικών αποθεμάτων ήταν για τη χρήση 2015 € 11.079.670 (2014
€ 14.199.861)

6.6 Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €
Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Πελάτες)
Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Γραμμάτια)
Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Επιταγές
εισπρακτέες)
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις –
καθαρές

31/12/2015

31/12/2014

6.067.336

7.375.203

593.850

635.224

5.165.261

4.521.906

(2.876.188)

(2.491.617)

8.950.259

10.040.716

Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους.
Οι απαιτήσεις που έχουν υποστεί απομείωση αφορούν κυρίως σε πελάτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες.
Η κίνηση του λογαριασμού ¨προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις¨ έχει ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

2.491.617

925.332

477.209

2.029.569

Προσθήκες (Σημείωση 6.20)
Διαγραφές απαιτήσεων
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2014

(92.638)

(463.284)

2.876.188

2.491.617

2015
<30

Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Πρόβλεψη επισφάλειας

30-60

2.469.957 1.029.530
-

60-90

90-180

606.136
-

959.939
-

Ανω των 180

6.760.885
(2.876.188)

Σύνολο

11.826.447
(2.876.188)

2014
<30

Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Πρόβλεψη επισφάλειας

30-60

1.475.031 1.146.943
-

60-90

90-180

713.822 1.271.521
-

Ανω των 180

7.925.016
(2.491.617)

Σύνολο

12.532.333
(2.491.617)
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6.7 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

Χρεώστες διάφοροι

78.800

222.145

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

32.806

52.097

Χρηματική διευκόλυνση προσωπικού
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες
Σύνολο

9.095

9.195

(5.795)

(5.795)

114.906

277.642

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
To υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων εμπεριέχει σχηματισμένη πρόβλεψη που αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

5.795

-

-

5.795

Προσθήκες (Σημείωση 6.20)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2014

5.795

5.795

6.8 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

8.219

56.316

Έξοδα επόμενων χρήσεων
Προπληρωμένα Έξοδα
Σύνολο

-

6.300

8.219

62.616

6.9 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Ποσά σε €
Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

2.549

2.704

147.947

186.498

150.496

189.202

Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως είναι εκφρασμένοι σε ευρώ και τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με
το ύψος της κατάθεσης και με βάση τα επιτόκια των τραπεζών για υπόλοιπα σε λογαριασμούς όψεως και
καταθέσεων. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των
κυμαινόμενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους.
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6.10 Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 το εγκεκριμένο και εις ολόκληρο καταβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας
αποτελείται από 2.053.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 3,00 ανά μετοχή. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα
δικαιώματα στη λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μια ψήφο στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Π οσά σε €

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 1/1/2014

2.053.000

6.159.000

6.159.000

Υπόλοιπο 31/12/2014

2.053.000

6.159.000

6.159.000

Υπόλοιπο 31/12/2015

2.053.000

6.159.000

6.159.000

Σύνολο

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής
Η ανάλυση του αποθεματικού αναπροσαρμογής έχει ως εξής:

Ποσά σε €
Υπόλοιπο 1/1/2014

140.899

Επανεκτίμηση παγίων

(11.258)

Υπόλοιπο 31/12/2014

129.641

Επίδραση από την αλλαγή
φορολογικού συντελεστή
Υπόλοιπο 31/12/2015

(4.542)
125.099

Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Υπόλοιπο 1/1/2014
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από την
υποχρέσωση παροχών προς τους
εργαζόμενους
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης από
διανομή κερδών
Υπόλοιπο 31/12/2014
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από την
υποχρέσωση παροχών προς τους
εργαζόμενους
Υπόλοιπο 31/12/2015

100.908

-

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞ. ΝΟΜΩΝ

3.590

(1.560)

1.321.357

-

ΣΥΝΟΛΟ
1.425.855

(1.560)

12.986

-

-

12.986

113.894

2.030

1.321.357

1.437.281

113.894

(956)
1.074

1.321.357

(956)
1.436.325

Τα αφορολόγητα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί στο παρελθόν βάσει διατάξεων φορολογικών νόμων και ο
αναλογών φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί στην περίπτωση που διανεμηθούν και με συντελεστή φόρου
εισοδήματος το συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανομής.
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6.11 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές
φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:

Ποσά σε €
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

31/12/2015

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία

14.083

-

791.399

609.543

18.218

15.989

6.666

5.742

830.366

631.274

(257.585)

(248.200)

572.781

383.074

31/12/2015

31/12/2014

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου
από την Υπηρεσία
Προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (πριν από συμψηφισμούς)
Επίδραση συμψηφισμού αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (μετά από συμψηφισμούς)

Ποσά σε €
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

31/12/2014

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

(257.585)

Αποθέματα
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (πριν από συμψηφισμούς)
Επίδραση συμψηφισμού αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων

-

(257.585)

(221.696)
(26.504)

(248.200)

257.585

248.200

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (μετά από συμψηφισμούς)

Συμφωνία της Αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης,
καθαρό ποσό

Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2015

383.074

Φόρος αναγνωρισμένος στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

144.510

Επίδραση από την αλλαγή του Φορολογικού συντελεστή στην
Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου στην Κατάσταση
αποτελεσμάτων
Επίδραση από την αλλαγή του Φορολογικού συντελεστή στην
Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
Φόρος αναγνωρισμένος στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

49.348
193.858
(4.542)
391

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου στην κατάσταση Συνολικών
εσόδων

(4.151)

Υπόλοιπο λήξης 31 Δεκεμβρίου 2015

572.781

H Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε μεταφερόμενες φορολογικές
ζημίες.
Τον Ιούλιο του 2015 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος φορολογικός νόμος στην Ελλάδα. Ο νέος φορολογικός νόμος
εισήγαγε ορισμένες τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων όπως είναι η αύξηση του
φορολογικού συντελεστή από 26%, που ίσχυε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, σε 29% για τις χρήσεις που
αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.
H Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, έχει
αναπροσαρμόσει την αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζοντας τη διαφορά ως (έσοδο)/έξοδο από φόρο
εισοδήματος στα αποτελέσματα και στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
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6.12 Παροχές προσωπικού
α) Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους
Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2015

ποσά σε €

Μισθοί - Ημερομίσθια Προσωπικού
Ασφαλιστικές εισφορές
Πρόβλεψη αποζημίωσης Προσωπικού
Πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας
Προσωπικού

31/12/2014

(598.124)

(537.792)

(135.055)

(131.003)

(6.952)

(6.617)

1.184
(738.947)

478
(674.934)

Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν 21 άτομα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015
και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 σε 22 άτομα.
β) Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές
του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στην Εταιρεία
μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν
απολυόταν την ίδια μέρα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημιώσεως
στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν
αναλογιστικής μελέτης.
Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας αναλύεται ως εξής :
Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην αρχή της χρήσεως

61.496

55.656

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης (Σημείωση 6.12β)

6.952

6.617

Χρηματοοικονομικό κόστος (Σημείωση 6.19)

1.353

1.781

(8.330)

(4.666)

Πληρωθείσες αποζημιώσεις
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως

1.347

2.108

62.818

61.496

31/12/2015

31/12/2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο

2,00%

2,20%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

1,80%

1,80%

Πληθωρισμός

2,00%

2,00%

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

Η χρήση ενός τεχνικού επιτοκίου 0,5% μεγαλύτερο θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν
μικρότερη κατά 7% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός τεχνικού επιτοκίου 0,5% μικρότερο
θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 8%.
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6.13 Προβλέψεις
Η ανάλυση των προβλέψεων της Εταιρείας έχει ως εξής:

ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

Λοιπές Προβλέψεις

22.987

Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις

50.000

50.000

72.987

74.171

Σύνολο

24.171

Η Εταιρεία έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για πιθανές μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα
προκύψουν σε μελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. Οι φόροι
που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

6.14 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής:

Ποσά σε €
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2015 31/12/2014
1.966.575

2.582.231

426.872

1.137.786

2.393.447

3.720.017

Οι εύλογες αξίες των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της
βραχυπρόθεσμης διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στην κατάσταση
οικονομικής θέσης, αποτελούν μια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών. Οι υποχρεώσεις λήγουν κατά μέσο
όρο μεταξύ 3-5 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού.

6.15 Δανειακές υποχρεώσεις
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους € 3.110.895 την 31η Δεκεμβρίου 2015 (31.12.2014: € 2.847.270
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης. Οι εύλογες αξίες των δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζουν
τα υπόλοιπα των βιβλίων της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

3.110.895

2.847.270

3.110.895

2.847.270

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού της Εταιρείας είναι τα εξής:

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος)

31/12/2015

31/12/2014

6,20%

6,96%

Οι συμβατικές ημερομηνίες εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της 31.12.2015 και της 31.12.2014, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι, έχουν ως εξής:
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Ποσά σε €

2015
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

3.207.374

Ποσά σε €

-

2014
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

2.946.361

-

6.16 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:
Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες

34.814

56.537

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

37.136

35.859

Υποχρεώσεις σε φόρους

186.882

190.679

Δεδουλευμένα έξοδα
Διάφοροι πιστωτές - Προκαταβολές
Σύνολο

22.583

-

422.235

197.619

703.650

480.694

Οι υποχρεώσεις λήγουν κατά μέσο όρο μεταξύ 3-5 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.

6.17 Πωλήσεις μη βιολογικών- εμπορευμάτων και λοιπού υλικού
Η ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρείας έχει ως εξής:

ποσά σε €
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου
υλικού
Σύνολο πωλήσεων εμπορευμάτων και
λοιπών αποθεμάτων

31/12/2015

31/12/2014

12.556.946

16.099.163

11.260

25.081

12.568.206

16.124.244

6.18 Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων
Ακολουθεί ανάλυση των αμοιβών & παροχών τρίτων:
Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

(414.810)

(470.759)

Παροχές τρίτων
Σύνολο αμοιβών τρίτων και
παροχών τρίτων

(205.276)

(199.046)

(620.086)

(669.805)

6.19 Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)
Ακολουθεί ανάλυση των χρηματοοικονομικών εσόδων & εξόδων:
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Χρηματοοικονομικά έξοδα

Ποσά σε €
Έξοδα τόκων από δάνεια στο αποσβεσμένο κόστος και
λοιπά συναφή έξοδα
Έξοδο τόκου από προγράμματα καθορισμένων παροχών
(Σημείωση 6.12)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

31/12/2015

31/12/2014

(238.702)

(313.930)

(1.353)

(1.781)

(240.055)

(315.711)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Ποσά σε €

31/12/2015

31/12/2014

Έσοδα τόκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στο σποσβεσμένο κόστος

44

1.608

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

44

1.608

31/12/2015

31/12/2014

6.20 Λοιπά Έξοδα
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών εξόδων:
Ποσά σε €
Δωρεές-Επιχορηγήσεις
Έντυπα & γραφική ύλη
Έξοδα δημοσιεύσεων
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα προβολής & διαφημίσεως

(4.091)

(150)
(8.097)

(290)

(914)

(156.104)

(193.096)

(8.268)

(6.516)

Έξοδα ταξιδίων

(36.001)

(35.605)

Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων

(27.127)

(36.724)

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Πρόβλεψη επισφαλών πελατών & λοιπών απαιτήσεων
(Σημείωση 6.6, 6.7)

(57.856)

(2.935)

(477.209)

(2.035.364)

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων

-

(10.118)

Συναλλαγματικές Διαφορές

-

(5.661)

Συνδρομές-Εισφορές

(504)

(956)

Υλικά άμεσης ανάλωσης

(61.653)

(91.811)

Φόροι - Τέλη

(41.107)

(41.319)

Πρόστιμα & προσαυξήσεις
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

-

(509)

(8.574)

(8.015)

(878.784)

(2.477.790)

Τα λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν πρόβλεψη επισφαλών πελατών και λοιπών απαιτήσεων ποσού € 477.209 (2014: €
2.035.364).
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6.21 Λοιπά Έσοδα
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εσόδων:
Ποσά σε €
Επιδοτήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων
Έσοδα Παρεπόμενων ασχολιών
Κέρδη από εκποίηση παγίων

31/12/2015

31/12/2014

1.505

629

38.663

41.428

2.000

-

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων

92.637

16.250

Λοιπά έσοδα

31.170

13.754

Συναλλαγματικές Διαφορές
Σύνολο

-

5.830

165.975

77.891

Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών αφορούν έσοδα κυρίως από παροχές υπηρεσιών σε τρίτους.

6.22 Φόρος Εισοδήματος
Με το νέο φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων
που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015.
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε την συμφωνία μεταξύ ονομαστικού και πραγματικού φορολογικού.

Ποσά σε €
Φόρος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος

31/12/2015
(28.268)

31/12/2014
58.038

(193.859)

(537.049)

Σύνολο

(222.127)

(479.011)

Ζημίες προ φόρων

(672.052)

(1.867.508)

Συντελεστής Φόρου
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου
Επίδραση μεταβολής φορολογικου συντελεστή
Λοιπές προσαρμογές (Αφορολόγητα αποθεματικά - λοιπές
φορολογικές ελαφρύνσεις-δαπάνες μη εκπιπτόμενες)
Πραγματική Δαπάνη Φόρου

29%

26%

(194.895)

(485.552)

(49.348)
22.116
(222.127)

6.541
(479.011)

Τον Ιούλιο του 2015 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος φορολογικός νόμος στην Ελλάδα. Ο νέος φορολογικός νόμος
εισήγαγε ορισμένες τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων όπως είναι η αύξηση του
φορολογικού συντελεστή από 26%, που ίσχυε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, σε 29% για τις χρήσεις που
αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010 και κατά συνέπεια οι φορολογικές
υποχρεώσεις της, για την ανέλεγκτη χρήση, δεν έχουν καταστεί οριστικές.
Η Εταιρεία έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για πιθανές μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που
θα προκύψουν σε μελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα
έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 έως 2014 διενεργήθηκε
από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και
του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις
πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις.
Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το
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σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
της χρήσεως 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις

6.23 Ζημίες ανά μετοχή
Ποσά σε €
Ζημίες που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του
αριθμού μετοχών
Βασικές ζημίες ανά μετοχή
(Ευρώ ανά μετοχή)

31/12/2015
(449.925)
2.053.000
(0,2192)

31/12/2014
(1.388.497)
2.053.000
(0,6763)

7. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις – Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
α) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει λάβει εγγυήσεις (έναντι τραπεζών) από τη Μητρική Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE»
ποσού € 9.700.000.
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται
πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
β) Φορολογικές υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010 και κατά συνέπεια οι φορολογικές
υποχρεώσεις της, για την ανέλεγκτη χρήση, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Εταιρεία έχει προβεί στην
διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για πιθανές μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε
μελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. (σημ. 6.13).
Ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 έως 2014
διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 82
του Ν.2238/1994 και του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις.
Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και
το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσεως 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις

8. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των γηπέδων - οικοπέδων της εταιρείας, έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα για
ποσό € 2.000.000, για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου της μητρικής εταιρείας ‘’ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’.

9. Συνδεμένα μέρη
Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεμένα
μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως έχουν ως εξής:
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Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
31/12/2015
Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Σύνολο

31/12/2014

3.206.868

4.682.341

3.206.868

4.682.341

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
31/12/2015
Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο
Αγορά παγίων

31/12/2014

1.225.542

2.250.316

37.500

30.625

1.263.042

2.280.941

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2015

31/12/2014

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε

-

1.000

Σύνολο

-

1.000,00

Αμοιβές ΔΣ και μισθοδοσία
31/12/2015
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο

31/12/2014

255.510

296.797

255.510

296.797

Υπόλοιπα τέλους χρήσεως από αμοιβές ΔΣ και
μισθοδοσία
31/12/2015
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο

31/12/2014

9.056

17.344

9.056

17.344

Υπόλοιπα τέλους από αγορές αγαθών και
υπηρεσίες
31/12/2015
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

31/12/2014

3.219

6.569

3.219

6.569,00

Εισπρακτέα
31/12/2015
Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Σύνολο

31/12/2014

2.456.328

3.634.434

2.456.328

3.634.434

Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2015 και το 2014 αναλύονται ως ακολούθως:
Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και
διευθυντικών στελεχών
Ποσά σε €

Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών Δ.Σ.
Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών
Αμοιβές μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν. Συνελεύσεις

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και
διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε €
Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και λοιπές
αμοιβές
Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. εγκεκριμένες από
Γεν.Συνελεύσεις

31/12/2015

31/12/2014

37.500

30.625

126.562

100.644

128.948

196.153

293.010

327.422

31/12/2015
7.975

31/12/2014
16.569

4.300

7.344

12.275

23.913
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10. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σημαντικά σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς
(μεταβολές σε επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του
κινδύνου της Εταιρείας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι
αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης
περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο την αντιστάθμιση ανάληψης
κινδύνων. Επίσης, η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να την
εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες σχεδόν οι αγορές των εμπορευμάτων
πραγματοποιούνται σε Ευρώ.
Επίσης, η εταιρεία τις όποιες πωλήσεις κάνει εκτός των ελληνικών συνόρων τις πραγματοποιεί με νόμισμα το
Ευρώ.

Κίνδυνος τιμών
Η εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο να διαταραχθεί η θέση της στην αγορά καθώς διαθέτει ισχυρή ανταγωνιστική
θέση και της διασφαλίζει ευελιξία και σταθερές τιμές αγοράς για όλη τη διάρκεια του έτους.

Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των
επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε
προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και
τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας.
Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού
δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της με χρεωστικούς τόκους. Ενδεχόμενη αυξητική
τάση στα επιτόκια (μεταβολή στα επιτόκια βάσης δανεισμού (EURIBOR)) θα έχει αρνητική επίπτωση στα
αποτελέσματά της, καθώς η Εταιρεία θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετα χρηματοοικονομικά κόστη.
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχουν συναφθεί τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια. Οι ανανεώσεις των
επιτοκίων γίνονται σε μηνιαία βάση με αποτέλεσμα η Εταιρεία να μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο από
ενδεχόμενες μεγάλες αυξομειώσεις στα επιτόκια. Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υφίστανται σημαντικοί
κίνδυνοι από πιθανή διακύμανση των επιτοκίων.

Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση. Η Εταιρεία εκτιμά ότι με
βάση τις συνθήκες οι οποίες έχουν επικρατήσει στην ελληνική αγορά και στην Ελληνική Οικονομία γενικότερα,
υπάρχει περιορισμένος πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος προκύπτει από τις απαιτήσεις της και για τον σκοπό αυτό
έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. Η διοίκηση της εταιρείας αξιολογεί συνεχώς τον ενδεχόμενο
κίνδυνο ανά πελάτη, και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πιστωτικός
κίνδυνος της εταιρείας.
Επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα για την εταιρεία, όσον αφορά την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου αποτελεί η
υφιστάμενη πολιτική του Ομίλου σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ασφάλιση των
απαιτήσεων της με μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού.
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Τέλος, η Εταιρεία καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες βελτίωσης στον τομέα είσπραξης των απαιτήσεών της από
τους Πελάτες αυτής, όπως προκύπτει από τη μείωση στις ημέρες είσπραξης απαιτήσεων.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο κίνδυνο ταμειακής ρευστότητας, καθώς οι απαιτήσεις που προκύπτουν
από τις πωλήσεις της εξοφλούνται με είσπραξη μεταχρονολογημένων επιταγών 3-4 μηνών. Επιπλέον, σε
περίπτωση ταμειακών δυσκολιών η μητρική εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει ρευστότητα.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

Χρηματοοικονομικά μέσα – Εύλογη αξία
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική
συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η εύλογη αξία των
χρηματοοικονομικών στοιχείων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και 2014
προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη Διοίκηση.
Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:
Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία,
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιοριστούν άμεσα ή έμμεσα
μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές αγορές,
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές από
ενεργές χρηματαγορές.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και
εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρησή της εύλογης αξίας.
Τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα ταμειακά διαθέσιμα, τις εμπορικές
και λοιπές απαιτήσεις, τις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις καθώς
και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης
τους.

11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, τα οποία να αφορούν την
εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Νέα Αρτάκη, 27 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 347823

ΧΑΧΛΑΚΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 083337

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 593929

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 264939
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