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 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3556/2007 θαη ηελ επ‟ απηνχ εθδνζείζα απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο 4/507/28.4.2009 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην 

∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ηεο ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. ΒΑΦΔΗΑ – ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ 

“ΦΗΔΡΑΣΔΞ” ηελ 27ε Μαΐνπ 2015 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην 
δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.fieratex.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν 

ζπλνπηηθά νηθνλνµηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλεο 

γεληθέο νηθνλνµηθέο πιεξνθνξίεο αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο  Αλαθνξάο.  
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ημ 31/03/15 31/12/14

Πάγιο ενεπγηηικό

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 12 16.540.146 16.992.359

Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 13 340 827

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 14 55.091 55.091

Σύνολο πάγιοσ ενεργητικού 16.595.577 17.048.277

Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό

Απνζέκαηα 15 5.164.114 4.632.939

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 16 6.715.502 6.395.741

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 17 9.825 53.998

Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 18 231.488 328.541

Σύνολο κσκλουορούντος ενεργητικού 12.120.928 11.411.220

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 28.716.506 28.459.497

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Μεηνρηθό θεθάιαην 19 7.448.610 7.448.610

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 19 3.682.579 3.682.579

Απνζεκαηηθά Δύινγεο Αμίαο Αθηλήησλ 20 3.306.116 3.327.078

Λνηπά Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 21 6.774.231 6.774.568

Υπόινηπν θεξδώλ (δεκηώλ) εηο λέν (7.666.150) (7.336.583)

ύνολο Ιδίων κεθαλαίων μεηόσων 13.545.386 13.896.252

Γηθαηώκαηα ηξίησλ 0 0

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων 13.545.386 13.896.252

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Γάλεηα 22 1.733.974 1.846.356

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 10 2.055.824 1.910.053

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 23 345.967 340.884

Πξνβιέςεηο γηα ελδερόκελνπο θηλδύλνπο θαη έμνδα 24 438.000 438.000

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 25 1.983.274 2.061.510

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 26 15.000 15.000

Σύνολο μακροπρόθεσμων σποτρεώσεων 6.572.039 6.611.802

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 27 5.999.329 5.306.917

Γάλεηα 22 2.599.752 2.644.525

Σύνολο βρατσπρόθεσμων σποτρεώσεων 8.599.080 7.951.442

ύνολο ςποσπεώζεων 15.171.119 14.563.245

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 28.716.506 28.459.497

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 6 έσο 27 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ημ1/1-31/3/20141/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Πσιήζεηο 3 6.216.372 6.530.584

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ 4 (5.989.207) (6.258.731)

Μηθηό θέξδνο 227.164 271.853

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 5 136.007 173.805

363.171 445.658

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 6 (255.316) (323.790)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (172.864) (183.598)

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 8 (33.685) (26.165)

Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (98.693) (87.894)

Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο 9 (101.977) (113.812)

Απνηειέζκαηα ζπλήζσλ εξγαζηώλ (200.670) (201.706)

Απνηέιεζκα επελδύζεσλ 14 0 0

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (200.670) (201.706)

Φόξνο εηζνδήκαηνο 10 (145.770) 36.558

Αποηελέζμαηα μεηά θόπων (346.440) (165.148)

Καηανέμονηαι ζε :

Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο (346.440) (165.148)

Γηθαηώκαηα ηξίησλ 0 0

Λοιπά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ

ηοισεία πος δεν θα ανακαηαηάζζονηαι μεηαγενέζηεπα ζηα αποηελέζμαηα 

Μεηαβνιή απνζεκαηηθνύ εύινγεο αμίαο ελζώκαησλ παγίσλ ιόγσ 

αύμεζεο θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή
20 0 0

Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 

παξνρώλ
23 0 0

ηοισεία πος ανακαηαηάζζονηαι μεηαγενέζηεπα ζηα αποηελέζμαηα 

Γηαθνξά εύινγεο αμίαο ρξεκαη/θώλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πώιεζε
18 (4.425) 8.214

ύνολο Λοιπών ςνολικών Δζόδων μεηά από θόποςρ (4.425) 8.214

ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (350.865) (156.934)

Καηανέμονηαι ζε :

Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο (350.865) (156.934)

Γηθαηώκαηα ηξίησλ 0 0

Κέπδη ανά μεηοσή (€ ανά μεηοσή)

  Βαζηθά 11 (0,0340) (0,0162)

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε επξώ) 0 0

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην

Απνζεκαηηθό 

Δύινγεο Αμίαο 

Παγίσλ 

Πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

Ταθηηθό 

απνζεκαηηθό

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά
Υπόινηπν εηο λέν ύνολο

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2013 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α. 7.448.610 3.682.579 3.410.924 585.209 6.035.766 (6.536.703) 14.626.386

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 1/1-31/3/2014 0 0 0 0 8.214 (165.148) (156.934)

Μεηαθνξά απόζβεζεο απνζεκαηηθνύ Ν.3299 από ππόινηπν εηο λένλ ζε ινηπά 

απνζεκαηηθά
0 0 0 0 4.089 (4.089) 0

Μεηαθνξά απνζεκαηηθνύ εύινγεο αμίαο ζε ππόινηπν εηο λένλ 0 0 (20.962) 0 0 20.962 0

Λνηπέο κεηαβνιέο 0 0 0 0 0 0 0

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Μαπηίος 2014 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α 7.448.610 3.682.579 3.389.963 585.209 6.048.069 (6.684.978) 14.469.452

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2014 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α 7.448.610 3.682.579 3.327.078 585.209 6.189.359 (7.336.583) 13.896.252

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 1/1-31/3/2015 0 0 0 0 (4.425) (346.440) (350.865)

Μεηαθνξά απόζβεζεο απνζεκαηηθνύ Ν.3299 από ππόινηπν εηο λένλ ζε ινηπά 

απνζεκαηηθά
0 0 0 0 4.089 (4.089) 0

Μεηαθνξά απνζεκαηηθνύ εύινγεο αμίαο ζε ππόινηπν εηο λένλ 0 0 (20.962) 0 0 20.962 0

Λνηπέο κεηαβνιέο 0 0 0 0 0 0 0

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Μαπηίος 2015 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α 7.448.610 3.682.579 3.306.116 585.209 6.189.022 (7.666.150) 13.545.386

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεζη μέθοδορ 1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ:

Κέξδε / (Ζεκηέο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (200.670) (201.706)

Πλέον (μείον) πποζαπμογέρ για:

Απνζβέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 465.888 473.490

Λνηπέο Πξνβιέςεηο 5.084 16.547

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (3.863) 9.786

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (75.060) (88.836)

Έζνδα επελδπηηθώλ ηίηισλ (7.003) 0

Τόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 101.977 113.812

286.353 323.093

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (531.175) (137.733)

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (319.760) (22.770)

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 701.946 51.001

(Μείνλ):

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (101.981) (116.062)

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (9.535) (1.877)

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 25.848 95.652

Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (29.501) (44.585)

Εηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 17.000 30.000

Εηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από πώιεζε (αγνξά) επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεηνρώλ,

αμηόγξαθσλ)
39.748 0

Έζνδα επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεξίζκαηα, ηνθνκεξίδηα) 7.003 0

Τόθνη εηζπξαρζέληεο 4 35

ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) 34.254 (14.550)

Χπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:

Δηζπξάμεηο / (Δμνθιήζεηο) δαλείσλ (157.155) (269.769)

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)
(157.155) (269.769)

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

πεπιόδος (α)+(β)+(γ) (97.053) (188.667)

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 328.541 366.874

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 231.488 178.207

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
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ΗΜΔΙΩΔΙ  ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 
Ζ Δηαηξεία «ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. – ΒΑΦΔΗΑ – ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ» µε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» (εθεμήο ε „„Δηαηξεία‟‟) δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο πθαζκάησλ θαη 

επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο απηψλ είηε είλαη ίδηαο παξαγσγήο είηε παξαγσγήο ηξίησλ. Ζ Δηαηξεία έρεη 
ηελ έδξα ηεο ζην ∆εκνηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Νέαο άληαο ηνπ Γήκνπ Γαιιηθνχ ηνπ Ννκνχ Κηιθίο. Ζ 

εηαηξεία απαζρνιεί ζπλνιηθά 184 άηνκα. Οη µεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζηελ θχξηα αγνξά 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 
2015 εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε µε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 27/5/2015.  

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, νξίζηεθε γηα 50 έηε, ήηνη κέρξη ην έηνο  

2038. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ 

κεηξψνπ Α.Δ. 17720/06/Β/88/19. 
Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο είλαη ε αθφινπζε : 

- Ησάλλεο Γ. Αλεδνπιάθεο, Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 

- Γεκήηξηνο Η. Αλεδνπιάθε, εθηειεζηηθφ κέινο 
- Αηθαηεξίλε . Εεξβνχ, χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο 

- Αζαλάζηνο Αλη.  Μαληήθνο, χκβνπινο, κε εθηειεζηηθφ κέινο- Νηθφιανο   

- π.  Εεξβφο, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 
-Αξηζηνηέιεο Μηιη. Παπαζενδψξνπ, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

 

Διεγθηηθή Δηαηξεία:  πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

                                                     κέινο ηεο Crowe Horwath International 
                                                     Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

                                                     Αξ Μ ΟΔΛ 125  

 

2. Κπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία 

 

Οη θχξηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

αλαιχνληαη παξαθάησ: 
 

2.1        Βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα µε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ 

ηελ απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, θαη βάζεη 

ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε δηνίθεζε ζχκθσλα  κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥA) θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 34 «Δλδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα ΓΠΥΑ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ εηαηξεία ζπλέηαμε νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχµθσλα µε ηα ∆ΠΥΠ γηα πξψηε θνξά γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ∆εθεµβξίνπ 2004. 

∆ελ ππάξρνπλ Πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 
Οη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη  ζχµθσλα µε ηνλ Διιεληθφ Δµπνξηθφ Νφµν, 

πξνζαξκνζκέλεο µε ηηο θαηάιιειεο εμσινγηζηηθέο εγγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα ελαξµνληζζνχλ µε ηα 

∆ΠΥΑ.  
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχµθσλα µε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο 

απαηηεί ηε ρξήζε εθηηµήζεσλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζµψλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Αλ θαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο εθηηµήζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο βέιηηζηεο γλψζεηο ηεο ∆ηνίθεζεο, ηα πξαγµαηηθά 
απνηειέζµαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηµήζεηο απηέο. 
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2.2   Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ 

 
Αιιαγέο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη γλσζηνπνηήζεηο  
 
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπλάδνπλ κε εθείλεο πνπ είραλ πηνζεηεζεί θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε εθηφο απφ ηα παξαθάησ ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα ηα νπνία ε Εηαηξεία 
θαη ν Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014:  
ΔΛΠ 28 Επελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (αλαζεψξεζε)  

ΔΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκφο 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ  

ΔΠΥΑ 10 Ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ΔΛΠ 27 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ΔΠΥΑ 11 Απφ Κνηλνχ πκθσλίεο  

ΔΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο  

ΔΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα (Σξνπνπνίεζε): Αλαγλψξηζε θαη Επηκέηξεζε - Αλαλέσζε ησλ 
Παξαγψγσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο Λνγηζηηθήο Αληηζηάζκηζεο  

ΔΛΠ 36 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Σξνπνπνίεζε) – Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκνπ 
πνζνχ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

Δηεξκελεία 21: Σέιε  
 
Πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνχζα ινγηζηηθή πεξίνδν θαη ε Εηαηξεία 
δελ έρεη πηνζεηήζεη λσξίηεξα  
 
Επηπιένλ ησλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα 
ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2014, ηα παξαθάησ λέα πξφηππα, 
ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο ζηα πξφηππα ή δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή 
ζηελ ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθηλά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ εθαξκφζηεθαλ λσξίηεξα απφ ηελ 
Εηαηξεία:  
 
 ΔΛΠ 16 Ελζψκαηα πάγηα θαη ΔΛΠ 38 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Σξνπνπνηήζεηο): Απνζαθήληζε 

ησλ απνδεθηψλ κεζφδσλ απφζβεζεο  

 
Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2016. Η ηξνπνπνίεζε απηή απνζαθελίδεη ηελ αξρή ηνπ ΔΛΠ 16 Ενζώμαηα Πάγια θαη 
ηνπ ΔΛΠ 38 Άςλα Πεπιοςζιακά Σηοισεία φηη ηα έζνδα αληαλαθινχλ ηηο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο (ηεο νπνίαο ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηειεί 
κέξνο) αληί ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη κέζσ ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ. Ωο απνηέιεζκα, ν ιφγνο ησλ εζφδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη πξνο ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ 
πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απφζβεζε ησλ 
ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε πνιχ 
πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ απφζβεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Η Επξσπατθή 
Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη αθφκα ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο 
βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.  
 

 ΔΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (Σξνπνπνίεζε): Εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ  

 
Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Φεβξνπαξίνπ 2015. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο ζε 
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζηφρνο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε απινπνίεζε ηνπ 
ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη 
ζχκθσλα κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηνπ κηζζνχ. Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 
εμέηαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.  
 

 ΔΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα – Σαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε  

 
Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Η ηειηθή έθδνζε ηνπ ΔΠΥΑ 9 ζπγθεληξψλεη 
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ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη αληηθαζηζηά ην ΔΛΠ 39 
Χπημαηοοικονομικά Μέζα: Αναγνώπιζη και επιμέηπηζη θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ 
ΔΠΥΑ 9. Σν πξφηππν εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, απνκείσζε θαη 
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Η Επξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Η 
Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο 
ηεο Καηαζηάζεηο.  
 

 ΔΠΥΑ 11 ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν (Σξνπνπνίεζε): Λνγηζηηθνπνίεζε απφθηεζεο ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ ζε ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν  

 
Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2016. Σν ΔΠΥΑ 11 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ ζε 
θνηλνπξαμίεο θαη θνηλέο επηρεηξήζεηο. Η ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε 
ινγηζηηθνπνίεζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κηα θνηλή επηρείξεζε πνπ απνηειεί επηρείξεζε 
ζχκθσλα κε ηα ΔΠΥΑ θαη δηεπθξηλίδεη ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο απνθηήζεηο απηέο. 
Η Επξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο 
βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.  
 

 ΔΠΥΑ 14 Αλαβαιιφκελνη Λνγαξηαζκνί Ρπζκηδφκελσλ Σηκψλ  

 
Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2016. Σν ΔΛΠ έρεη πξνγξακκαηίζεη λα εμεηάζεη ηα επξχηεξα δεηήκαηα ηηκνινγηαθήο 
ξχζκηζεο θαη ζρεδηάδεη λα δεκνζηεχζεη έγγξαθν ζπδήηεζεο γηα ην ζέκα απηφ εληφο ηνπ 2014. Ελ 
αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ γηα δξαζηεξηφηεηεο κε ξπζκηδφκελεο ηηκέο, ην 
ΔΛΠ απνθάζηζε λα αλαπηχμεη ην ΔΠΥΑ 14 σο πξνζσξηλφ κέηξν. Σν ΔΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε 
εθείλνπο πνπ εθαξκφδνπλ πξψηε θνξά ηα ΔΠΥΑ λα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα πνζά πνπ 
αθνξνχλ ζε ηηκνινγηαθέο ξπζκίζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ πιαηζίνπ 
ινγηζηηθψλ αξρψλ φηαλ πηνζεηήζνπλ ηα ΔΠΥΑ. Ωζηφζν, γηα λα εληζρπζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα κε ηηο 
νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε ηα ΔΠΥΑ θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ηέηνηα πνζά, ην πξφηππν απαηηεί 
φπσο ε επίδξαζε ηεο ηηκνινγηαθήο ξχζκηζεο παξνπζηάδεηαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία. Μηα 
νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ήδε ΔΠΥΑ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ δχλαηαη λα 
εθαξκφζεη ην πξφηππν απηφ. Η Επξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Η 
Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο 
ηεο Καηαζηάζεηο.  

 
 ΔΠΥΑ 15 Έζνδα απφ πκβάζεηο κε πειάηεο  

 
Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2017. Σν ΔΠΥΑ 15 θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα 
έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), 
αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο εζφδσλ ή ηνλ θιάδν. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα 
εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε 
νξηζκέλσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή απφ 
ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, γλσζηνπνηήζεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Σν πξφηππν δελ 
έρεη αθφκα πηνζεηεζεί απφ ηελ ΕΕ. Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο 
απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.  

 
 ΔΛΠ 27 Εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ηξνπνπνίεζε)  

 
Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2016. Η ηξνπνπνίεζε απηή ζα επηηξέςεη ζηηο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν 
ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο θαη ζα βνεζήζεη ζε νξηζκέλεο 
δηθαηνδνζίεο ηε κεηάβαζε ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηα ΔΠΥΑ κεηψλνληαο ηα 
θφζηε ζπκκφξθσζεο ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο 
επελδπηέο. Η Επξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηνίθεζε ηεο 
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Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο 
Καηαζηάζεηο.  

 
 ΔΠΥΑ 10 Ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ΔΛΠ 28 Επελδχζεηο ζε πγγελείο 

επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο - Σξνπνπνίεζε: Πψιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ 

ελφο επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνχο ηνπ εηαηξείαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ  

 
Οη ηξνπνπνηήζεηο αληηκεησπίδνπλ κηα αλαγλσξηζκέλε αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
ΔΠΥΑ 10 θαη εθείλεο ηνπ ΔΛΠ 28, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πψιεζεο ή ηεο εηζθνξάο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνχο ηνπ εηαηξείαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο 
ηνπ. Η θχξηα ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη φηη έλα πιήξεο θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη 
φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή είηε φρη). Έλα 
κεξηθφ θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ 
δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ ηα ζηνηρεία απηά ζηεγάδνληαη ζε ζπγαηξηθή. Οη 
ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 
2016. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Η Δηνίθεζε ηεο 
Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο 
Καηαζηάζεηο.  
 

Σν ΔΛΠ εμέδσζε λέν θχθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΔΠΥΑ 2010 -2012, ην νπνίν είλαη κηα 
ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΔΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015. Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 
εμέηαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.  
ΔΠΧΑ 2 Παποσέρ πος εξαπηώνηαι από ηην αξία ηων μεηοσών: Η αλαβάζκηζε απηή ηξνπνπνηεί ηνπο 

νξηζκνχο «πξνυπφζεζε θαηνρχξσζεο» θαη «ζπλζήθεο αγνξάο» θαη πξνζζέηεη ηνπο νξηζκνχο 
«φξνο απφδνζεο» θαη «φξνο ππεξεζίαο» (πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ηεο 
«πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο»).  

ΔΠΧΑ 3 Σςνενώζειρ επισειπήζεων: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα 
ζε κία απφθηεζε επηρείξεζεο πνπ δελ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, κεηαγελέζηεξα 
επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ εκπίπηεη ζην 
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΥΑ 9 Χπημαηοοικονομικά Μέζα.  

ΔΠΧΑ 8 Λειηοςπγικοί Τομείρ: Η αλαβάζκηζε απηή απαηηεί απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 
γλσζηνπνηεί ηηο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπλάζξνηζεο ζηνπο 
ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο θαη δηεπθξηλίδεη φηη ε νληφηεηα ζα πξέπεη λα παξέρεη ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηνκέσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο 
κφλν εάλ πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή αλαθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνκέα.  

ΔΠΧΑ 13 Επιμέηπηζη Εύλογηρ αξίαρ: Απηή ε αλαβάζκηζε ζηελ βάζε ζπκπεξάζκαηνο ηνπ ΔΠΥΑ 13 

δηεπθξηλίδεη φηη ε έθδνζε ηνπ ΔΠΥΑ 13 θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ΔΠΥΑ 9 θαη ΔΛΠ 39 δελ 
απνκάθξπλε ηελ δπλαηφηεηα επηκέηξεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 
γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη δεισκέλν επηηφθην, ζηελ ηηκνινγηαθή ηνπο αμία ρσξίο πξνεμφθιεζε, 
εθφζνλ ε επίπησζε ηεο κε πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε.  



ΔΛΠ 16 Ενζώμαηα Πάγια: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φηαλ έλα ζηνηρείν ελζψκαησλ παγίσλ 
αλαπξνζαξκφδεηαη, ε κηθηή ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο αμίαο.  

ΔΛΠ 24 Γνωζηοποιήζειρ ζςνδεδεμένων μεπών: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξεία πνπ 
παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηε 
κεηξηθή εηαηξεία ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, απνηειεί ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο 
αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.  

ΔΛΠ 38 Άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη, ε κηθηή ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα 
ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο αμίαο.  

Σν ΔΛΠ εμέδσζε λέν θχθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΔΠΥΑ 2011 -2013, ην νπνίν είλαη κηα 
ζπιινγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΔΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015. Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε 
δηαδηθαζία εμέηαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.  
ΔΠΧΑ 3 Σςνενώζειρ επισειπήζεων: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ην ΔΠΥΑ 3 εμαηξεί απφ ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο.  

ΔΠΧΑ 13 Επιμέηπηζη Εύλογηρ αξίαρ: Η αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
εμαίξεζεο ραξηνθπιαθίνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΔΠΥΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΠ 39 Χπημαηοοικονομικά 
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Μέζα: Αναγνώπιζη και Επιμέηπηζη ή ηος ΔΠΧΑ 9 Χπημαηοοικονομικά Μέζα, αλεμάξηεηα απφ ην 
εάλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΔΛΠ 32 Χπημαηοοικονομικά Μέζα: 
Παποςζίαζη.  

ΔΛΠ 40 Επενδύζειρ ζε ακίνηηα: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εάλ κηα 
ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηφζν ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη 
ζην ΔΠΥΑ 3 πλελψζεηο Επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ, φπσο απηά νξίδνληαη 
ζην ΔΛΠ 40 Επελδχζεηο ζε Αθίλεηα, απαηηεί ηε ρσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξνηχπσλ 
αλεμάξηεηα ηνπ ελφο απφ ην άιιν.  

 

Σν ΔΛΠ εμέδσζε λέν θχθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΔΠΥΑ 2012 -2014, ην νπνίν είλαη κηα 
ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΔΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016. Η Επξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη 
απηέο ηηο αλαβαζκίζεηο. Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο απηήο ηεο 
ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.  
ΔΠΧΑ 5 Μη κςκλοθοπούνηα Πεπιοςζιακά Σηοισεία πος Καηέσονηαι ππορ Πώληζη και Διακοπείζερ 

Δπαζηηπιόηηηερ: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κία άιιε 
(πψιεζε ή δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο) δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη έλα λέν ζρέδην πψιεζεο, αιιά 
ζαλ κία ζπλέρηζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. πλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ ΔΠΥΑ 5. Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηάζεζεο 
δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζεο.  

ΔΠΧΑ 7 Χπημαηοοικονομικά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ζχκβαζε 
εμππεξέηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ακνηβή κπνξεί λα απνηειέζεη ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ζε έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Επίζεο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη 
γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΔΠΥΑ 7 ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ απαηηνχληαη ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

ΔΛΠ 19 Παποσέρ ζε Επγαζομένοςρ: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο 
ελεξγνχο αγνξάο πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην 
νπνίν εθθξάδεηαη ε ππνρξέσζε, φρη ζηε ρψξα φπνπ βξίζθεηαη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη 
ελεξγή αγνξά γηα πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθά νκφινγα ζε απηφ ην λφκηζκα, ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.  

 
ΔΛΠ 34 Ενδιάμεζερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη απαηηνχκελεο 

ελδηάκεζεο γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο ελδηάκεζεο  
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα ελζσκαηψλνληαη κε παξαπνκπέο κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζεκείνπ φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή 
έθζεζε (π.ρ., ζηελ Έθζεζε Δηαρείξηζεο ή ζηελ Έθζεζε θηλδχλνπ). Σν ΔΛΠ δηεπθξίληζε φηη νη 
άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 
ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή φπσο θαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Εάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 
ηφηε ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε είλαη ειιηπήο.  

 
 ΔΠΥΑ 10, ΔΠΥΑ 12 θαη ΔΛΠ 28: Επελδπηηθέο επηρεηξήζεηο: Εθαξκνγή ηεο Εμαίξεζεο Ελνπνίεζεο 

(Σξνπνπνηήζεηο)  

Οη ηξνπνπνηήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηξία δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξάμε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 
εμαίξεζεο ελνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016. Οη ηξνπνπνηήζεηο 
δηεπθξηλίδνπλ φηη ε εμαίξεζε απφ ηελ παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηζρχεη ζε 
κεηξηθή εηαηξεία πνπ είλαη ζπγαηξηθή κηαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, φηαλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ επηκεηξά 
φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία. Επίζεο, νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη κφλν κία ζπγαηξηθή, 
ε νπνία δελ απνηειεί ε ίδηα κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηελ εηαηξεία 
επελδχζεσλ ελνπνηείηαη. Όιεο νη άιιεο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ επηκεηξψληαη ζε εχινγε 
αμία. Σέινο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΛΠ 28 Επελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο 
επηηξέπνπλ ζηνλ επελδπηή, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο, λα δηαηεξήζνπλ ε 
επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηε ζπγγελή εηαηξεία ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ή 
θνηλνπξαμία ζηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζε ζπγαηξηθέο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ 
ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο απηήο ηεο 
ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο.  
 
 ΔΛΠ 1: Πξσηνβνπιία ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο (Σξνπνπνίεζε)  
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Οη ηξνπνπoηήζεηο ηνπ ΔΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ελζαξξχλνπλ πεξαηηέξσ ηηο 
εηαηξείεο λα εθαξκφδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη 
λα γλσζηνπνηεζνχλ θαη πψο λα ηηο παξνπζηάδνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο 
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016. 
Απηέο νη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΔΛΠ 1 δηεπθξηλίδνπλ, παξά αιιάδνπλ ζεκαληηθά, 
ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΠ 1. Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ηε ζεκαληηθφηεηα, ηε ζεηξά ησλ 
ζεκεηψζεσλ, ηα ππνζχλνια θαη ην δηαρσξηζκφ, ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ (OCI) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο πνπ 
ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί 
απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο απηήο ηεο 
ηξνπνπνίεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. 

 

2.3       Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί βάζεη ησλ ηδίσλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ, κεζφδσλ θαη παξαδνρψλ νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηε  Γηνίθεζε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πην πξφζθαησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο νη νπνίεο έρνπλ 
αλαξηεζεί ζηε αθφινπζε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ: www.fieratex.gr. 

 

 

3.     Πιεξνθόξεζε θαηά ηνµέα δξαζηεξηόηεηαο 

 

Ωο επηρεηξεµαηηθφο ηνµέαο νξίδεηαη µία νµάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηµέλνπ 

λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο 
απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεµαηηθψλ ηνµέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνµέαο, νξίδεηαη µία γεσγξαθηθή πεξηνρή,  

ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη 

απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. 

 

Καηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2015 νη δξαζηεξηφηεηέο καο ζπληζηνχλ έλαλ ιεηηνπξγηθφ ηνµέα, απηφλ ηεο 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο  πιεθηψλ πθαζκάησλ, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία απηψλ είηε είλαη ηδίαο 

παξαγσγήο είηε είλαη παξαγσγήο ηξίησλ. Ωο εθ ηνχηνπ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α.8 
«Λεηηνπξγηθνί ηνκείο» δελ απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην Γ.Λ.Π. 14 πνπ εθαξκφζζεθε 

κέρξη ηελ 31.12.2008. Οη πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν ζχλνιν ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
εηαηξείαο βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

πσιήζεσλ  θαηά ηηο ρξήζεηο  πνπ έιεμαλ ηελ 31ε Μαξηίνπ 2015 θαη 31ε Μαξηίνπ 2014  έρνπλ σο εμήο: 
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1.1.2015 - 31.3.2015

Διιάδα

Υώξεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο Λνηπέο ρώξεο ύλνιν

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ, 

πξνηφλησλ & ινηπψλ 

απνζεκάησλ 2.087.390 2.410.959 415.600 4.913.949

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 1.186.402 115.790 230 1.302.422

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 3.273.792 2.526.750 415.830 6.216.372

281.269

1.1.2014 - 31.3.2014

Διιάδα

Υώξεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο Λνηπέο ρώξεο ύλνιν

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ, 

πξνηφλησλ & ινηπψλ 

απνζεκάησλ 2.046.906 2.992.576 328.298 5.367.781

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 1.120.202 42.602 0 1.162.803

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 3.167.108 3.035.178 328.298 6.530.584

306.546

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ
 

Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη αλά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο εμήο: 

 

1.1.15-31.3.15 1.1.14-31.3.14

Κσδ. 13.30

Φηλίξηζκα πθαληνπξγηθψλ 

πξνηφλησλ 1.302.422 1.162.803

Κσδ. 13.91

Καηαζθεπή πιεθηψλ 

πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ 

πιέμεο θξνζέ 4.689.192 5.223.031

Κσδ. 46.41

Δκπνξία εηδψλ 

θισζηνπθαληνπξγίαο 224.757 144.750

ύλνιν 6.216.372 6.530.584  
 

4. Αλάιπζε Κόζηνπο Πσιήζεσλ 

 
Σν θφζηνο Πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Κφζηνο αλαισζέλησλ 2.700.778 2.698.990

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 737.383 759.696

Δπεμεξγαζίεο (FACON) 1.157.613 1.313.642

Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 26.236 28.681

Παξνρέο ηξίησλ 837.601 909.111

Γηάθνξα Έμνδα 75.653 89.280

Έμνδα απνζβέζεσλ 453.943 459.332

Τπόινηπν 5.989.207 6.258.731

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 

5. Αλάιπζε Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 

 

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

FIERATEX%20IFRS_CONSOLIDATION_31_12_2014.xls
file:///C:/Users/Kate/Documents/ΘΑΝΑΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΕΣ/FIERATEX/ΕΤΟΣ_2015/ΔΛΠ%2031.3.2015/FIERATEX%20IFRS_CONSOLIDATION_31_12_2014.xls
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Λνηπά έζνδα Δθκεηάιιεπζεο

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Έζνδα απφ επηδνηήζεηο 0 1.980

Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο αγναζψλ 2.420 6.998

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ 78.236 78.448

Έζνδα ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ 7.003 0

Κέξδε/(Εεκηά) απφ πσιεζε παγίνπ 42.715 11.573

Λνηπά Έζνδα 5.634 74.807

Τπόινηπν 136.007 173.805

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 

6. Αλάιπζε Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο 

 
Σα Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Έμνδα δηάζεζεο

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 88.943 103.951

Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 83.580 98.631

Παξνρέο ηξίησλ 22.851 30.186

Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε 0 705

Λνηπά έμνδα 55.032 84.229

Έμνδα απνζβέζεσλ 4.910 6.088

Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 0 0

Τπόινηπν 255.316 323.790

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 

 

 

7. Αλάιπζε Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηνίθεζεο 
 

Σα Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηνίθεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Έμνδα δηνίθεζεο

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 64.202 106.883

Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 48.265 23.549

Παξνρέο ηξίησλ 5.627 3.044

Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε 10.627 11.584

Λνηπά έμνδα 37.107 30.467

Έμνδα απνζβέζεσλ 7.034 8.070

Τπόινηπν 172.864 183.598

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 

 

8. Αλάιπζε Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 

 

Σα Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Φνξνινγηθά θαη ινηπά πξφζηηκα & 

πξνζαπμήζεηο
0 0

πλαιαγκαηηθέο δηαθνξέο 7.073 2.331

Καηαβνιή Απνδεκηψζεσλ 10.016 11.188

Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα & 

δεκηέο
16.595 12.646

Τπόινηπν 33.685 26.165

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 

9. Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο (θαζαξό) 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Υξεσζηηθνί ηφθνη ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ 96.911 108.706

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 5.070 5.142

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ 101.981 113.847

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 4 35

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 4 35

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) (101.977) (113.812)

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

10. Φόξνη Δηζνδήκαηνο 

 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζδηνξίζζεθε σο αθνινχζσο: 
 

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 145.770 (36.558)

ύλνιν θόξσλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 145.770 (36.558)

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ (200.670) (201.706)

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο 

Δηαηξείαο (2014:26%, 2013:26%)
(52.174) (52.444)

Με αλαγλψξηζε θνξνινγηθήο απαίηεζεο γηα κέξνο δεκηψλ 196.235 0

Γαπάλεο κε εθπηπηψκελεο απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο (15.056) (934)

Έζνδα ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 16.765 16.820

ύλνιν θόξσλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 145.770 (36.558)

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

 
Σν γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έζνδα θαη έμνδα αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά ζε ρξφλν 

δηαθνξεηηθφ απφ ην ρξφλν πνπ ηα έζνδα απηά θνξνινγνχληαη ή ηα έμνδα εθπίπηνπλ, γηα ζθνπνχο 
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πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ηεο ινγηζηηθήο αλαγλψξηζεο 

εηεξνρξνληζκέλσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ (deferred tax assets ή deferred tax 

liabilities). Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ επηκεηξεζεί κε ηελ 

ρξήζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ ηελ ρξήζε πνπ απηέο θαηαζηνχλ νξηζηηθέο.  
 

εκεηψλεηαη φηη ην θνλδχιην ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο απνηειεί ελδερφκελε νθεηιή 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ζην κέιινλ. 
 

Ζ αλαγλσξηζζείζα απφ ηελ Δηαηξεία εηεξνρξνληζκέλε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαιχεηαη σο 

αθνινχζσο: 

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 1.415.901 1.639.863

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (3.471.725) (3.549.916)

ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θόξσλ ζηελ Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο
(2.055.824) (1.910.053)

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

Τπφινηπν έλαξμεο (1.910.053) (2.137.826)

Φφξνο απνηειεζκάησλ (145.770) 227.773

Τπόινηπν ηέινπο (2.055.823) (1.910.053)

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

Καηά ηελ 

31/12/2014

Υξεώζεηο (Πηζηώζεηο) 

Απνηειεζκάησλ

Υξεώζεηο (Πηζηώζεηο)                      

Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
Καηά ηελ 31/3/2015

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ (2.368.962) 0 78.191 0 0 (2.290.771)

Πξνζαξκνγή αμίαο πάγησλ ζηνηρείσλ (1.180.954) 0 0 0 0 (1.180.954)

(3.549.916) 78.191 0 (3.471.725)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

Πξνζαξκνγή πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 710.406 0 0 710.406

Πξνζαξκνγή απνηίκεζεο απνζεκάησλ 91.986 (5.797) 0 86.189

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία
84.456 1.322 0 85.778

Πξνζαξκνγή επηρνξεγήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 416.260 (16.765) 0 399.495

Πξνζαξκνγή επί θνξνινγηθψλ  δεκηψλ 336.756 (202.721) 0 134.034

Φφξνο απνζ/θνχ ρξενγξάθσλ 0 0 0 0

1.639.863 (223.962) 0 1.415.901

Καζαξέο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
(1.910.053) (145.770) 0 (2.055.824)

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

11. Κέξδε αλά κεηνρή 

Ο ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ (δεκηψλ) αλά κεηνρή έρεη σο αθνινχζσο: 
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1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Καζαξά θέξδε απνδνηέα ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο (346.440) (165.148)

Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 10.203.575 10.203.575

Μείνλ: Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ηδίσλ κεηνρψλ 0 0

πλνιηθφο κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 10.203.575 10.203.575

Βαζηθά θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή (ε €) (0,0340) (0,0162)

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

 

 

12. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Γήπεδα & 

οικόπεδα

Κηίπια & 

κηιπιακέρ 

εγκαηαζηάζειρ

Μησανήμαηα & 

μησανολογικέρ 

εγκαηαζηάζειρ

Μεηαθοπικά 

μέζα

Έπιπλα & 

λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ

ύνολο

Αξία κηήζεωρ ή αποηίμηζηρ

Καηά ηελ 31/12/2014 1.234.729 10.002.727 29.981.224 252.709 1.435.309 42.906.698

Πξνζζήθεο 1/1-31/3/2015 0 18.023 3.620 0 7.859 29.501

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/3/2015
0 0 (174.462) 0 0 (174.462)

ύνολο καηά ηην 31/3/2015 1.234.729 10.020.749 29.810.383 252.709 1.443.168 42.761.738

ωπεςμένερ αποζβέζειρ

Καηά ηελ 31/12/2014 0 3.348.610 21.001.327 211.322 1.353.080 25.914.340

Πξνζζήθεο 1/1-31/3/2015 0 83.112 373.677 3.212 5.401 465.401

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/3/2015
0 0 (158.149) 0 0 (158.149)

ύνολο καηά ηην 31/3/2015 0 3.431.722 21.216.855 214.534 1.358.481 26.221.592

Αναπόζβεζηη αξία

Καηά ηελ 31/12/2014 1.234.729 6.654.116 8.979.898 41.387 82.229 16.992.359

Καηά ηελ 31/3/2015 1.234.729 6.589.027 8.593.527 38.176 84.687 16.540.146

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

Οη απνζβέζεηο πεξηφδνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 465.401 €, επηβάξπλαλ θαηά πνζφ 453.943 € ην θφζηνο 

παξαγσγήο, θαηά πνζφ 6.548 € ηα έμνδα δηνίθεζεο θαη θαηά πνζφ 4.910 € ηα έμνδα δηάζεζεο. 

Ζ αμία ησλ νηθνπέδσλ θαη ησλ θηίξηα επαλεθηηκήζεθε θαη επαλαμηνινγήζεθε ζηε ρξήζε 2012 ζχκθσλα 
κε εθηίκεζε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Ζ επαλεθηίκεζε βαζίζζεθε ζηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ 

αθηλήησλ. Σν πιεφλαζκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαζαξφ απφ θφξνπο πηζηψζεθε ζηα απνζεκαηηθά ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
 

Δπηρνξεγήζεηο ππνινίπνπ 1.983.274 € ζηηο 31.3.2015, πνπ αλαινγνχλ ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

εκθαλίδνληαη ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αλαιχνληαη σο 
αθνινχζσο: 
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Γήπεδα & 

οικόπεδα

Κηίπια & 

κηιπιακέρ 

εγκαηαζηάζειρ

Μησανήμαηα & 

μησανολογικέρ 

εγκαηαζηάζειρ

Μεηαθοπικά 

μέζα

Έπιπλα & 

λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ

ύνολο

Αξία κηήζεωρ ή αποηίμηζηρ

Καηά ηελ 31/12/2013 1.243.500 10.001.447 30.035.284 261.497 1.374.393 42.916.121

Πξνζζήθεο 1/1-31/3/2014 0 0 38.904 3.216 2.466 44.585

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/3/2014
0 0 (158.465) 0 0 (158.465)

ύνολο καηά ηην 31/3/2014 1.243.500 10.001.447 29.915.723 264.713 1.376.859 42.802.242

ωπεςμένερ αποζβέζειρ

Καηά ηελ 31/12/2013 0 3.039.674 20.023.064 198.092 1.337.911 24.598.740

Πξνζζήθεο 1/1-31/3/2014 0 83.098 380.497 5.908 3.191 472.693

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/3/2014
0 0 (118.678) 0 0 (118.678)

ύνολο καηά ηην 31/3/2014 0 3.122.771 20.284.882 204.000 1.341.101 24.952.755

Αναπόζβεζηη αξία

Καηά ηελ 31/12/2013 1.243.500 6.961.773 10.012.220 63.405 36.482 18.317.380

Καηά ηελ 31/3/2014 1.243.500 6.878.675 9.630.841 60.713 35.758 17.849.487

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

 

13. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Λογιζμικά 

ππογπάμμαηα
ύνολο

Αξία κηήζεωρ ή αποηίμηζηρ

Καηά ηην 31/12/2014 386.860 386.860

Πξνζζήθεο 1/1-31/3/2015 0 0

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/3/2015
0 0

ύνολο καηά ηην 31/3/2015 386.860 386.860

ωπεςμένερ αποζβέζειρ

Καηά ηην 31/12/2014 386.033 386.033

Πξνζζήθεο 1/1-31/3/2015 487 487

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/3/2015
0 0

ύνολο καηά ηην 31/3/2015 386.520 386.520

Αναπόζβεζηη αξία

Καηά ηην 31/12/2014 827 827

Καηά ηην 31/3/2015 340 340

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

   

 

Απφ ηηο ζπλνιηθέο απνζβέζεηο ηεο ρξήζεσο πνζνχ 487  €, πνζφ 0 € επηβάξπλε ην θφζηνο παξαγσγήο, 
πνζφ 487 € ηηο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη πνζφ 0 € ηηο δαπάλεο δηάζεζεο. 

Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αλαιχνληαη σο 

αθνινχζσο: 
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Λογιζμικά 

ππογπάμμαηα
ύνολο

Αξία κηήζεωρ ή αποηίμηζηρ

Καηά ηην 31/12/2013 386.560 386.560

Πξνζζήθεο 1/1-31/3/2014 0 0

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/3/2014
0 0

ύνολο καηά ηην 31/3/2014 386.560 386.560

ωπεςμένερ αποζβέζειρ

Καηά ηην 31/12/2013 383.698 383.698

Πξνζζήθεο 1/1-31/3/2014 797 797

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/3/2014
0 0

ύνολο καηά ηην 31/3/2014 384.495 384.495

Αναπόζβεζηη αξία

Καηά ηην 31/12/2013 2.862 2.862

Καηά ηην 31/3/2014 2.065 2.065

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 

14. Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο πνζνχ € 55.091 αθνξνχλ θπξίσο εγγπήζεηο ΓΔΖ.  

 

 

 

 

15. Απνζέκαηα 

 

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

  Eκπνξεχκαηα 41 52

  Πξντφληα έηνηκα θαί εκηηειή -  Τπνπξντφληα θαη Τπνιείκ. 1.196.613 973.378

  Παξαγσγή ζε εμέιημε 630.666 410.455

  Πξψη.& βνεζ.χιεο, Αλαι. πιηθά, Αληαιι.& είδε πζθ. 3.336.794 3.249.055

ύλνιν 5.164.114 4.632.939

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
16. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

Πειάηεο 3.893.801 3.683.648

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζην ραξηνθπιάθην 107.584 2.851

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζε εγγχεζε 1.797.626 1.919.551

Δπηζθαιείο - Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεψζηεο 3.079.799 3.079.799

Υξεψζηεο δηάθνξνη 179.696 251.443

Λνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ 222.827 63.709

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 43.498 4.069

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 123.000 123.000

9.447.831 9.128.070

Μείνλ: Πξνβιέςεηο (2.732.329) (2.732.329)

Τπόινηπν 6.715.502 6.395.741

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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εκεηψλεηαη φηη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Υξεψζηεο δηάθνξνη» θαηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

πνζνχ 179.696 €, αθνξά ΦΠΑ γηα επηζηξνθή ή ζπκςεθηζκφ πνζνχ 100.000 € θαη απαηηήζεηο απφ 

ινηπνχο ρξεψζηεο πνζνχ 79.696 €. 

 
Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

 
Γελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο, θαζψο ε 

εηαηξεία έρεη κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαζπείξεηαη.  

 
Οη αλσηέξσ απαηηήζεηο είλαη εηζπξαθηέεο εληφο ησλ επφκελσλ δψδεθα κελψλ, εθηφο νξηζκέλσλ 

απαηηήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ έηνπο γηα ηηο νπνίεο έρεη 

γίλεη εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο κε ηε «Μέζνδν ηεο εμαηνκηθεπκέλεο  έξεπλαο 

ησλ απαηηήζεσλ».  
 

Ζ κεηαβνιή ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο έρεη σο εμήο: 

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

Τπόινηπν επηζθαιώλ απαηηήζεσλ:

Αξρηθφ ππφινηπν 3.079.799 3.534.065

Αχμεζε 0 0

(Μείσζε) 0 (454.266)

Σειηθό ππόινηπν 3.079.799 3.079.799

Τπόινηπν πξνβιέςεσλ επηζθαιώλ απαηηήζεσλ:

Αξρηθφ ππφινηπν 2.732.329 3.166.373

Αχμεζε 0 20.222

(Μείσζε) 0 (454.266)

Σειηθό ππόινηπν 2.732.329 2.732.329

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
Σν πνζφ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνζνχ € 3.079.799 αληηζηνηρεί ζε ρξεσζηηθά ππφινηπα 
πειαηψλ/πξνκεζεπηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ελδείμεηο αδπλακίαο είζπξαμεο. Ζ δηνίθεζε εθηηκά 

ηνλ θίλδπλν κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ θαη δηελεξγεί πξφβιεςε αλάινγα κε ηελ κέγηζηε 

εθηηκψκελε δεκία πνπ ζα ππνζηεί ε Δηαηξεία απφ ηελ αδπλακία αλάθηεζεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ.  

Μέρξη ηελ 31.3.2015 ε εηαηξεία εθηηκά φηη απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αλσηέξσ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 
δελ ζα εηζπξαρζεί ζπλνιηθφ πνζφ απαίηεζεο € 2.732.329. Οη αλσηέξσ απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 347.470, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη γίλεη πξφβιεςε απνκείσζεο, αθνξνχλ 

ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 180 εκεξψλ ηφζν γηα ηελ ηξέρνπζα 
ρξήζε/πεξίνδν, φζν θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε. 

 

17. Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  

 

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. 3.420.695 3.420.695

Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. 0 0

Οκνινγίεο 0 39.748

Τπόινηπν Αμίαο Κηήζεο 3.420.695 3.460.444

Πιένλ (Μείνλ): Πξνβιέςεηο απνηίκεζεο ζηα ινηπά ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα
(3.410.870) (3.406.445)

Τπόινηπν 9.825 53.998

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, αθνξνχλ ηελ 

αμία ησλ ρξενγξάθσλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. θαζψο θαη Οκνινγηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο επίζεκεο  
ηηκέο θιεηζίκαηνο ζηελ ιήμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. χκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 θαη 

ΓΠΥΠ 7 ε επελδχνπζα κεηέθεξε ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ηα 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 
απνηειεζκάησλ» ζηα «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Ζ 

απνηίκεζε ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο κέρξη ηελ 

30.6.2008 θαηαρσξήζεθαλ ζηα Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θαη απφ 1.7.2008, πηνζεηψληαο ηελ  
ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΠ 7 θαηαρσξνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ινγαξηαζκφ «Απνζεκαηηθφ Γηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». 

 

Ζ εχινγε αμία ησλ αλσηέξσ ρξενγξάθσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.825 € ηελ 31.3.2015 (κεηνρέο 
εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ € 9.825). Απφ ηελ απνηίκεζε ησλ αλσηέξσ ρξενγξάθσλ ηελ 31.3.2015, πξνέθπςε 

δεκία πνζνχ 4.425 €, πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ινγαξηαζκφ ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ «Απνζεκαηηθφ 

Γηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ» ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ39 δηα κέζνπ ηεο 
θαηάζηαζεο ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.  

 

18. Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

  Σακείν 43.459 16.014

  Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 188.029 312.527

Τπόινηπν 231.488 328.541

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο  ζε πξψηε 

δήηεζε. 

 

 

19. Μεηνρηθό θεθάιαην, Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην 

 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνζνχ 7.448.609,75 €, δηαηξείηαη ζε 10.203.575 θνηλέο νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,73 € εθάζηε. Ζ «Γηαθνξά απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 6.828.852 ζρεκαηίζζεθε ζηε ρξήζε 1999 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ απφ 25.6.2003 
απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 3.145.268 € πξνο ζπκςεθηζκφ ησλ δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ απνηίκεζε 

ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην ίδην πνζφ κε 

θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ 37.902 € πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαη ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε επξψ θαη θαηά πνζφ 3.107.367 € απφ ηνλ ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». ηε ρξήζε 2008 έγηλε δηαγξαθή πνζνχ € 38.906 ιφγσ αθχξσζεο ηδίσλ 

κεηνρψλ θαη ην ππφινηπν ηεο «Γηαθνξάο απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» δηακνξθψζεθε ζην 
πνζφ ησλ € 3.682.579. 

Oη κέηνρνη θαη ηo πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 
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ΜΔΣΟΥΟ

ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΩΝ ΠΟΤ 

ΚΑΣΔΥΔΙ

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΛΗΞΗ 

ΣΗ ΥΡΗΗ

ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ 3.437.628 33,69%

ΣΔΚΔΛΟΓΛΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΚΩΝ/ΝΟΤ 1.392.525 13,65%

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 300.000 2,94%

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΥΡΤΟΤΛΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 759.545 7,44%

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 435.040 4,26%

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 357.430 3,50%

ΥΑΡΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 300 0,00%

Λνηπνί κέηνρνη 3.521.107 34,51%

ΤΝΟΛΟ 10.203.575 100,00%  

 

20. Απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο αθηλήησλ 

 

Ζ κεηαβνιή ηνπ απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο αθηλήησλ έρεη σο εμήο: 

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

Αξρηθό ππόινηπν 3.327.078 3.410.924

Μεηαβνιή εμαηηίαο αιιαγήο θνξνινγηθψλ ζπλη/ζηψλ 0 0

(Μείσζε): Λφγσ κεηαθνξάο ζην Τπφινηπν θεξδψλ ηεο 

αλαινγίαο ησλ απνζβέζεσλ επί ηεο ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ θηηξίσλ

(20.962) (83.847)

Σειηθό ππόινηπν 3.306.116 3.327.078

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
21. Λνηπά απνζεκαηηθά θεθάιαηα 

 

Ζ αλάιπζε ησλ Λνηπψλ απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ έρεη σο εμήο: 

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 585.209 585.209

Δηδηθφ θνξνι/λν απνζεκαηηθφ γηα θάιπςε ηδίαο ζπκκεηνρήο ζε 

επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Ν.3299/2004
697.032 697.032

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ 6.941.958 6.937.870

Απνζεκαηηθφ Γηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ (1.512.758) (1.508.333)

Απνζεκαηηθφ γηα ηδίεο κεηνρέο 62.790 62.790

Τπόινηπν 6.774.231 6.774.568

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
Σαθηηθό απνζεκαηηθό: χµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο εηαηξηθήο λνµνζεζίαο, ε δεµηνπξγία 
«ηαθηηθνχ  απνζεµαηηθνχ», θαηά ην πνζφ πνπ ηζνχηαη µε ην 5% ησλ εηήζησλ, µεηά απφ θφξνπο, 

θεξδψλ-είλαη ππνρξεσηηθή µέρξη λα θζάζεη ην χςνο ηνπ απνζεµαηηθνχ ην 1/3 ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Σν «ηαθηηθφ απνζεµαηηθφ» πξννξίδεηαη πξνο θάιπςε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεµηψλ, δηαλέµεηαη µφλν 
θαηά ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζζεί κε ζπζζσξεπκέλεο δεµηέο.  

 

Δηδηθό θνξνι/λν απνζ/θό γηα θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ζε επελδπηηθό πξόγξακκα Ν. 3299/2004: 

Σν ππφινηπν αθνξά ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζην επελδπηηθφ ζρέδην ηνπ Ν. 3299/2004.  
Απνζεκαηηθό Γηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: χκθσλα 

κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 ε εηαηξία απφ 1.7.2008 κεηέθεξε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  απφ 

ηα «Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 
απνηειεζκάησλ» ζηα «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Ζ 

απνηίκεζε ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο κέρξη ηελ 

30.6.2008 θαηαρσξήζεθαλ ζηα Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θαη απφ 1.7.2008, πηνζεηψληαο ηελ   
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ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαηαρσξνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ινγαξηαζκφ 

«Απνζεκαηηθφ Γηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» κέζσ ηεο 

θαηάζηαζεο ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. ηελ παξνχζα πεξίνδν, δηα κέζσ ηεο Καηάζηαζεο ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ, κεηαθέξζεθε δεκία πνζνχ 4.425 €.  
 Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ: Σα απνζεµαηηθά θνξνινγηθψλ  λφµσλ 

δεκηνπξγήζεθαλ µε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο  κνλνζεζίαο νη νπνίεο, είηε παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο  θνξνινγίαο νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ζην ρξφλν ηεο δηαλνµήο ηνπο πξνο 
ηνπο µεηφρνπο , είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο σο θίλεηξν δηελέξγεηαο επελδχζεσλ. Ζ 

θνξνιφγεζε απηψλ γίλεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο  ηνπο, ε 

νπνία απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  
Απνηέιεζκα από ηελ αθύξσζε Ιδίσλ κεηνρώλ : Αθνξά ην απνηέιεζκα (θέξδνο) απφ ηελ αθχξσζε 

107.800 ηδίσλ κεηνρψλ κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, Φ.Δ.Κ. 6359/4-7-

2008. 

 

22. Γάλεηα  

 

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

Μαθξνπξ. Σξαπεδηθά νκνινγηαθά δάλεηα 0 0

Μαθξνπξφζεζκα ινηπά ηξαπεδηθά δάλεηα 1.733.974 1.846.356

         Τπόινηπν Μαθξ/ζκσλ δαλείσλ 1.733.974 1.846.356

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 2.180.531 2.252.288

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο 419.221 392.237

Τπόινηπν βξαρ/ζκσλ δαλείσλ 2.599.752 2.644.525

Τπόινηπν δαλείσλ 4.333.726 4.490.881

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

έρεη εληαρζεί ζηνλ αλαπηπμηαθφ Ν.3299/2004, θαζψο επίζεο θαη γηα ινηπέο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο επηρείξεζεο. Πνζφ € 328.217, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ θαησηέξσ πίλαθα αθνξά δφζεηο δαλείσλ 
πιεξσηέεο κεηά απφ 5 έηε. Καησηέξσ παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ιεθηφηεηαο ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο:  

Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ δαλείσλ είλαη νη εμήο: Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

Μαθξ/ζκα ηξαπεδηθά δάλεηα πιεξσηέα απφ 2 έσο 5 έηε 1.405.757 1.466.536

Μαθξ/ζκα ηξαπεδηθά δάλεηα πιεξσηέα κεηά απφ 5 έηε 328.217 379.819

         Τπόινηπν Μαθξ/ζκσλ δαλείσλ 1.733.974 1.846.356

Γάλεηα πιεξσηέα έσο 1 έηνο 2.599.752 2.644.525

Τπόινηπν βξαρ/ζκσλ δαλείσλ 2.599.752 2.644.525

Τπόινηπν δαλείσλ 4.333.726 4.490.881

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 

Γηα δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πνζνχ € 2.165.751 έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο χςνπο € 
2.665.000 επί ησλ αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο. 

 

Γηα ηνπο δνπιεπκέλνπο ηφθνπο εμππεξέηεζεο δαλείσλ ζρεκαηίδνληαη πξνβιέςεηο θαη επηβαξχλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

 
Ο θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ ζηηο κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ euribor θαηά 2%, δηαηεξψληαο φιεο ηηο ινηπέο 

κεηαβιεηέο ζηαζεξέο: 
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2015 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΤΑΙΘΗΙΑ  

ΣΙ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΔΠΙΣΟΚΙΟΤ 

Αύμεζε/ (Μείσζε) 

επηηνθίνπ 

Μεηαβνιή 

Απνη/ηνο 

0,50% 5.628,24 

1,00% 11.211,86 

1,50% 16.795,48 

2,00% 22.379,10 

-0,50% -5.538,99 

-1,00% -11.122,61 

-1,50% -16.706,23 

-2,00% -22.289,85 

 

 

23. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, γηα ηελ κειινληηθή 
θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη 

απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ 
πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. Οη δνπιεπκέλεο παξνρέο θάζε πεξηφδνπ επηβαξχλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ 

πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ απνρσξνχλ ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσο κεηψλνπλ αληίζηνηρα ηε 

ζπληαμηνδνηηθή ππνρξέσζε. Γελ ππήξμαλ κεηαβνιέο ιφγσ ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΓΛΠ 19 θαζψο ε 
επηρείξεζε δελ εθάξκνδε ηελ κέζνδν ηνπ πεξηζσξίνπ.  

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ ζηελ Δηαηξεία πξνζσπηθνχ θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ, 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Καηά ηελ 

31/3/2015

Καηά ηελ 

31/3/2014

Άηνκα:

Μηζζσηνί 70 71

Ζκεξνκίζζηνη 114 111

ύλνιν 184 182

Αλάιπζε θόζηνπο εξγαδνκέλσλ:

Έμνδα κηζζνδνζίαο 695.762 715.392

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 184.912 207.697

Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 615 3.558

Κφζηνο επηπιένλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 4.156 27.335

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία
5.084 16.547

πλνιηθό θόζηνο 890.529 970.529

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 
Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζην πξνζσπηθφ ηεο πνπ απνρσξεί ιφγσ 

ζπληαμηνδνηήζεσο πξνζδηνξίζζεθε βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο ε νπνία εθπνλήζεθε απφ αλεμάξηεην 

αλαινγηζηή. Σα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο έρνπλ σο 

αθνινχζσο: 
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Καηά ηελ 

31/3/2015

Καηά ηελ 

31/12/2014

Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελεο ππνρξέσζεο 345.967 340.884

Με αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκηέο) 0 0

Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηελ Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο
345.967 340.884

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ

Καηά ηελ 

31/3/2015

Καηά ηελ 

31/3/2014

Κφζηνο ππεξεζίαο 6.447 22.968

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 1.704 9.208

Αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκηέο) 0 3.885

πλνιηθή επηβάξπλζε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 8.151 36.062

Μεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηελ 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

Καηά ηελ 

31/3/2015

Καηά ηελ 

31/12/2014

Καζαξή ππνρξέσζε ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 340.884 287.758 

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε  (3.068)  (19.505) 

χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ Καηάζηαζε 

πλνιηθψλ Δζφδσλ
8.151 72.630 

Καζαξή Τπνρξέσζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο 345.967 340.884 

Μεηαβνιή ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο

Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 340.884 287.758 

Κφζηνο ππεξεζίαο 6.447 22.968 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 1.704 9.208 

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) δεκηέο 0 40.454 

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε  (3.068)  (19.505) 

Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 345.967 340.884 

Βαζηθέο ππνζέζεηο αλαινγηζηηθήο κειέηεο:

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 2,00%

Πιεζσξηζκφο 2,0%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 1,0%

Μεζνο φξνο κειινληηθήο εξγαζηαθήο δσήο 18,57

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 

24. Πξνβιέςεηο γηα ελδερόκελνπο θηλδύλνπο θαη έμνδα 

 

Αθνξά πξφβιεςε θφξσλ πνζνχ 438.000 € γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο κέρξη ζήκεξα.  

 

 

25. Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 
Οη επηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθνξνχλ  θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη αλαγλσξίδνληαη σο 

έζνδα παξάιιεια κε ηελ απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηδνηήζεθαλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ δελ απνηειεί ρξεκαηηθή νθεηιή ηεο εηαηξείαο αιιά 
ινγηζηηθφ ππφινηπν πνπ ηκεκαηηθά ζα αλαγλσξηζηεί σο έζνδν ζηηο επφκελεο ρξήζεηο ζε αληηζηάζκηζκα 

ησλ απνζβέζεσλ ησλ επηδνηνχκελσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 
Ζ κεηαβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο έρεη σο εμήο: 
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 31.3.2015 31.12.2014 

Τπόινηπν έλαξμεο 1.1.2015 (1.1.2014) 2.061.510 2.407.578 

Δίζπξαμε επηρνξήγεζεο 0 0 

Γηαγξαθή επηρ/ζεο ιφγσ πψιεζεο παγίσλ (3.176) (60.007) 

Δπηζηξνθή επηρ/ζεο  0 0 

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο (75.060) (286.061) 

Τπόινηπν 31.3.2015 (31.12.2014) 1.983.274 2.061.510 

 

26. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Αθνξά ηελ εγγχεζε πνπ εηζπξάρζεθε γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ πιεθηεξίνπ. 

 

 

27. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 
Ζ αλάιπζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ έρεη σο εμήο: 

 

Καηά ηελ 31/3/2015 Καηά ηελ 31/12/2014

  Πξνκεζεπηέο 2.640.734 3.015.496

  Δπηηαγέο πιεξσηέεο 2.204.591 1.301.296

  Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ 182.192 136.736

  Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 239.285 330.926

  Μεξίζκαηα πιεξσηέα 1.825 1.825

  Πηζησηέο δηάθνξνη 208.101 214.144

  Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 500.275 274.634

  Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 22.326 31.860

Τπόινηπν 5.999.329 5.306.917

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 

28. πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε πλδεκέλα Πξόζσπα 

 

Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεφκελεο εηαηξείεο, θαηά ηελ ιήμε ηεο 

ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ αληίζηνηρα έρνπλ σο εμήο: 
 

Δηαηξεηα
Αγνξέο

1.1. - 31.3.2015

Πσιήζεηο

 1.1. - 31.3.2015

Απαηηήζεηο 

31.3.2015

Τπνρξεώζεηο 

31.3.2015

ΜΑΓΗΑΣΔΞ ΑΔ 550.214 254.949 169.530 169.328

COTTON FASHION AE 54.690 954.716 391.873 27.546

ALFA COTTON 0 174.606 359.940 0

ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ. 0 0 0 84.599

ΑΡΑΞ Α.Δ. 0 0 0 0

ύλνιν 604.904 1.384.271 921.343 281.473
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Δηαηξεηα
Αγνξέο

1.1. - 31.3.2014

Πσιήζεηο

 1.1. - 31.3.2014

Απαηηήζεηο 

31.3.2014

Τπνρξεώζεηο 

31.3.2014

ΜΑΓΗΑΣΔΞ ΑΔ 487.529 68.448 576.304 165.388

COTTON FASHION AE 1.430 1.035.313 1.047.100 81

ALFA COTTON 89.393 49.445 134.922 203.385

ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ. 0 0 0 90.099

ΑΡΑΞ Α.Δ. 0 0 0 24.983

ύλνιν 578.351 1.153.206 1.758.327 483.935

 

 
 

 

-Ζ εηαηξεία «ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ.», ηελ 31.3.2015 ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε 

πνζνζηφ 33,69 %. 
 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηα ππφινηπα έρνπλ σο εμήο: 

 
ΑΜΟΙΒΔ ΜΔΛΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ

1.1.- 31.3.2015 1.1.- 31.3.2014

Με ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο

- Αθαζάξηζηεο απνδνρέο 0 0

- Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 0 0

0 0

Με ζρέζε παξνρήο αλεμ. Τπεξεζηώλ 0 0

ύλνιν 0 0

1.1.- 31.3.2015 1.1.- 31.3.2014

Τπνρξεώζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. 0 0

Απαηηήζεηο από ηα κέιε ηνπ Γ.. 0 0  
 

ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνθαζίζζεθε ε κε θαηαβνιή 

ακνηβψλ ζε κέιε Γ.. πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζνχλ πεξαηηέξσ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο.  
 

29. Γεζκεύζεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

 

29.1 Τπνρξεώζεηο από επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

29.2 Λνηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2004-2010, σο εθ 

ηνχηνπ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ελδερφκελνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 
438.000 €. Ζ πξφβιεςε απνηειεί εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαηά ην θνξνινγηθφ έιεγρν φισλ ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ 

απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ.2 ηνπ Ν.2238/94 ε 
Δηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 έρεη ιάβεη θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο επηθχιαμε 

απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο. Γηα ηε ρξήζε 2014 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηνλ 

αλσηέξσ λφκν βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

 

29.3 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

Eγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσο πνζνχ 226.352 € ππέξ ΓΔΠΑ Α.Δ. 
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30. Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Γεγνλόηα 

 
Γελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2015 γεγνλφηα, ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ή γεγνλφηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

 
Νέα άληα Κηιθίο,  27 Μαΐνπ 2015 

 

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                                                     ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. 
    & Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 
  ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ                                              ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η. ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ 

     Α.Γ.Σ.  Υ 886843                                                                                Α.Γ.Σ.  ΑΗ 701564 

 
 

 

 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ                                   Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ   ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
 

 

    ΗΩΑΝΝΖ  Γ.  ΠΑΣΗΟ                                               ΚΩΝ/ΝΟ  Φ.  ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 
            Α.Γ.Σ.  Σ 217792                                                         ΑΡ. ΑΓΔΗΑ  Α  ́ΣΑΞΖ  5777 
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ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

 
 

 


