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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2013 – 31/12/2013 είναι εκείνες που

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ την 20η Μαρτίου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην
διεύθυνση

www.ezeealmyrou.gr.

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις,
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της
εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των
ταµειακών ροών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

Βόλος, 20 Μαρτίου 2014

O Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου
2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες
τις εσωτερικές 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.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για
το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις

στις

οικονοµικές

καταστάσεις.

Οι

επιλεγόµενες

διαδικασίες

βασίζονται

στην

κρίση

του

ελεγκτή

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 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.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής
µας γνώµης.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική
θέση της Εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ κατά
την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε
τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βαργιεµέζης Χρήστος
ΑΜ ΣΟΕΛ 30891
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Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Της «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της χρήσης 2013, από 01/01/2013 έως 31/12/2013

Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 136 του
Ν.2190/1920, για εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Κύριοι µέτοχοι,
Η Εταιρεία υποχρεούται βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, να συντάσσει τις οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όµως έχει το
δικαίωµα, εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά
συνέπεια και αναφορικά µε τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων οι φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα ∆.Π.Χ.Α..

Α. Οικονοµική Ανασκόπηση

Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις το 2013 η Εταιρεία είχε καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων (ζηµίες) 223 χιλ.
ευρώ περίπου έναντι 184 χιλ. ευρώ περίπου το 2012 . Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 811 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 186 χιλ.
ευρώ το 2012. Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε 382 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 345 χιλ. ευρώ περίπου το 2012 και
τα έξοδα λειτουργίας ∆ιοίκησης ανήλθαν σε 60 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 8 χιλ. ευρώ το 2012.

Αριθµοδείκτες
Η εικόνα της εξέλιξης της Επιχείρησης απεικονίζεται στους παρακάτω αριθµοδείκτες.

Αριθµοδείκτης

Τύπος

2013

2012

∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις + Αποθέµατα
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

0,18

0,38

Κέρδη προ φόρων
Συνολικά Απασχοληµένα Κεφάλαια

-0,12

-0,09

Κέρδη προ φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-0,13

-0,13

Οικονοµική Μόχλευση

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα Απασχολούµενων Κεφαλαίων

1,09

1,40

∆ιάρθρωση Κεφαλαίων

Ιδια Κεφάλαια
Συνολικά Απασχολούµενα Κεφάλαια

1,00

1,00

Γενική Ρευστότητα

Αποδοτικότητα Απασχολούµενων Κεφαλαίων

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
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Β. ∆ιαχείριση Κινδύνων

Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς , πιστωτικός κίνδυνος και
κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης
στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών
αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες και
πιστωτές.

(α)

Κίνδυνος Αγοράς - (κίνδυνος Τιµών)

Αναφορικά µε το κίνδυνο τιµών η εταιρία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο διακύµανσης των µεταβλητών που προσδιορίζουν
τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος (πχ τιµές προϊόντων, πρώτες ύλες, λοιπά κοστολογικά στοιχεία). Η εταιρεία παρακολουθεί τις
διακυµάνσεις τιµών των κοστολογικών στοιχείων και προσπαθεί να περιορίσει την επίδραση από την µεταβολή των τιµών. Ο
κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται εν µέρει και µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των πωληθέντων αποθεµάτων.

(β)

Πιστωτικός Κίνδυνος:

Η Εταιρεία πραγµατοποιεί πωλήσεις λιανικώς (τοις µετρητοίς) και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος σχετικά µε
τις εµπορικές συναλλαγές. Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται µε τα χρηµατικά διαθέσιµα, η διατήρηση
χαµηλού ηµερήσιου ύψους ταµείου και ο τακτικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών από τον Όµιλο ελαχιστοποιεί την
πιθανότητα εκδήλωσης πιστωτικού κινδύνου.

(γ)

Κίνδυνος Ρευστότητας:

Η Εταιρεία διατηρεί µετρητά και καταθέσεις για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ηµερών. Συνετή διαχείριση
του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης
µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία
χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί διαθεσιµότητα πιστώσεων είτε από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, είτε από εταιρείες του Οµίλου.

Γ. Λοιπά Θέµατα

Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Η Εταιρία µας δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.

∆ραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης
Η Εταιρία δεν αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης

Υποκαταστήµατα
Η Εταιρία µας κατά την 31/12/2013 διατηρεί ένα υποκατάστηµα στο 270o χλµ Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση από 01η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. Ε.
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

∆. Σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της χρήσης

Από την ηµεροµηνία λήξεως της κλειόµενης διαχειριστικής χρήσεως 2013 ήτοι την 31/12/2013 έως σήµερα, δεν έχουν συµβεί
γεγονότα που επηρεάζουν σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας.

Ε. Προοπτικές για το 2014

Λαµβάνοντας υπόψη και τις διαµορφούµενες συνθήκες της αγοράς (Οικονοµική κρίση) πιστεύουµε ότι η πορεία της εταιρείας
κατά τη χρήση 2014 θα είναι ικανοποιητική. Καλούµε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις για την
χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013, να απαλλάξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να
ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως 2014.

ΣΤ. ∆ιάθεση αποτελεσµάτων

Η εταιρεία την 31.12.2013 εµφάνισε ζηµίες οι οποίες έχουν ως εξής :

Αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως 2012 µετά από φόρους

(201.904)

Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) Χρήσεως

(223.691)

Αποτελέσµατα (ζηµίες) εις νέο

(425.595)

Βόλος, 20/3/2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση από 01η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. Ε.
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (*)

Σημειώσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012
'Αναµορφωµένη

4
5

3.509.750
71.288
3.581.038

2.701.809
50.471
2.752.280

6
7
8

51.502
268.504
74.152
394.158

22.795
246.080
163.227
432.102

3.975.196

3.184.382

9
9

2.250.000
(425.595)
1.824.405

2.250.000
(201.904)
2.048.096

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

10

2.443
2.443

1.244
1.244

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

11
12

1.319.162
829.187
2.148.349

374.999
760.044
1.135.043

3.975.196

3.184.382

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(*) Τα κονδύλια της συγκριτικής ετήσιας περιόδου που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να
παρουσιαστούν οι επιδράσεις του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους (βλ. σηµείωση 2.3).

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. Ε.
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Αποτελεσµάτων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013 (*)

Σηµειώσεις
ΕΣΟ∆Α:
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος

1/131/12/13

1/131/12/12

13
14

811.291
(613.170)
198.121

186.004
(63.876)
122.128

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

15
16

(59.733)
(382.074)
642
(238)
(243.281)

(7.540)
(344.656)
(287)
(230.355)

Φόρος εισοδήµατος
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

18

20.199
(223.083)

46.071
(184.284)

17

(*) Τα κονδύλια της συγκριτικής ετήσιας περιόδου που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να
παρουσιαστούν οι επιδράσεις του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους (βλ. σηµείωση 2.3).

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013 (*)

1/131/12/2012
Αναµορφω µένη

1/131/12/2013

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ
Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτω ν σε µεταγενέστερες περιόδους
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της
υποχρέωσης παροχών προσωπικού
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της
υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω της µεταβολής
στο φορολογικό συντελεστή

(223.083)

(184.284)

(827)

(38)

215

8

4

-

(608)

(30)

-

-

(608)

(30)

(223.691)

(184.314)

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτω ν σε µεταγενέστερες περιόδους

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

(*) Τα κονδύλια της συγκριτικής ετήσιας περιόδου που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να
παρουσιαστούν οι επιδράσεις του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους (βλ. σηµείωση 2.3).

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. Ε.
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Ταµιακών Ροών – Έµµεση Μέθοδος (*)

1/131/12/13
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρω ν

1/131/12/12

(243.281)

(230.355)

192.980
313
238

57.038
1.184
287

(49.751)

(171.846)

(28.707)
(22.424)
1.013.306

(22.795)
129.459
476.228

(400)
(178)

(287)

911.846

410.759

(1.000.921)

(1.029.220)

(1.000.921)

(1.029.220)

-

750.000

-

750.000

(89.075)
163.227

131.539
31.688

74.152

163.227

Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Τόκους και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολώ ν του κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

Μείον:
Καταβεβληµένοι φόροι
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροώ ν/(εκροώ ν) από λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροώ ν/(εκροώ ν) από επενδυτικές δραστηριότητες

Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Καταβληθέντα µερίσµατα
Σύνολο εισροώ ν/(εκροώ ν) από χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (*)

Μετοχικό
κεφάλαιο
Αναβαλλόµενη φορολογία επανεκτίµησης υποχρέωσης προσωπικού
Υπόλοιπο, 1 η Ιανουαρίου 2013
Μεταβολές ιδίω ν κεφαλαίω ν

(201.904)
-

2.048.096
-

0

(223.083)

(223.083)

-

(827)
215

(827)
215

4

4

-

(608)

(608)

-

(223.691)

(223.691)

2.250.000

(425.595)

1.824.405

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Αναλογιστικό κέρδος/ζηµία
Φόροι εισοδήµατος σχετιζόµενοι µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων
Αναβαλλόµενη φορολογίαεπί της επανεκτίµησης υποχρέωσης παροχών
προσωπικού λόγω της µεταβολής στο φορολογικό συντελεστή
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Μετοχικό
κεφάλαιο
η

Σύνολο ιδίω ν
κεφαλαίω ν

2.250.000
-

Αποτέλεσµα περιόδου

Υπόλοιπο, 31η ∆εκεµβρίου 2013

Σω ρευµένα
Κέρδη/
(Ζηµίες)

Σω ρευµένα
Κέρδη/
(Ζηµίες)

Σύνολο ιδίω ν
κεφαλαίω ν
(Αναµορφω µένη)

1.500.000
-

(17.573)
(22)

1.482.427
(22)

-

4

4

1.500.000

(17.590)

1.482.410

750.000
750.000

-

750.000
750.000

0

(184.284)

(184.284)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους

0

(38)
8
(30)

(38)
8
(30)

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

0

(184.314)

(184.314)

2.250.000

(201.904)

2.048.096

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2012
Επίδραση από επανεκτίµηση υποχρέωσης προσωπικού
Φόροι Εισοδήµατος σχετιζόµενοι µε την επανεκτίµηση υποχρέωσης
προσωπικού
Αναµορφω µένα Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2012
Μεταβολές ιδίω ν κεφαλαίω ν
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες
Αποτέλεσµα περιόδου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Αναλογιστικό κέρδος/ζηµία
Φόροι εισοδήµατος σχετιζόµενοι µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων

Υπόλοιπο, 31η ∆εκεµβρίου 2012 (αναµορφω µένο)

(*) Τα κονδύλια της συγκριτικής ετήσιας περιόδου που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να παρουσιαστούν
οι επιδράσεις του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους (βλ. σηµείωση 2.3).

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Βόλου του νοµού Μαγνησίας.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 20/3/2014.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου GOODYS, ο οποίος κατέχει ποσοστό 52,75% των εκδοθέντων µετοχών αυτής και η
οποία ενοποιείται ολικά στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας.
Σκοποί της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι:
1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση επιχειρήσεων καφεζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, αναψυκτηρίων,
πιτσαριών και snack bar.
2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση µικτών ή αυτοτελών επιχειρήσεων ειδών δώρων, ψιλικών, εντύπων, ηλεκτρονικών
συσκευών και παιχνιδιών. Η εµπορία εφηµερίδων, περιοδικών, καπνού και ειδών παντοπωλείου, το χονδρικό και λιανικό
εµπόριο βιβλίων, η άδεια πώλησης προϊόντων καπνού και η πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
3. Η ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση µονάδων mini market, ως και µονάδων παροχής υπηρεσιών αναψυχής,
παιγνίου ή αθλητισµού και ενδεικτικά ηλεκτρονικών συσκευών και παιχνιδιών, bowling, γυµναστηρίων και λοιπών συναφών
αντικειµένων, µονάδων ίδρυσης, λειτουργίας και εκµεταλλεύσεως κινηµατογράφων, τουριστικών και ξενοδοχειακών µονάδων
και µονάδων ταξιδίου, µονάδων εµπορίας τυποποιηµένων προϊόντων διατροφής, ειδών δώρων, ψιλικών και συναφών ειδών.
4. Η παραχώρηση χώρων των καταστηµάτων της εταιρείας, µε αντάλλαγµα για την τέλεση κοινωνικών εκδηλώσεων.
5. Η ανάληψη και κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε µορφής και φύσεως.
6. Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδοµικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασµό, είτε για
λογαριασµό τρίτων µε αντιπαροχή και πώληση και εκµετάλλευση αυτών.
7. Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων ή και ιδιωτικών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
8. Η κατασκευή πολυκατοικιών εµπορικών κέντρων και άλλων πάσης φύσεως αστικών (π.χ. ακίνητα χώρων στάθµευσης
αυτοκινήτων) και µή αστικών ακινήτων, η εκµετάλλευση των ακινήτων αυτών ή και η πώληση τους µε σκοπό το κέρδος.
9. Η επίβλεψη της εκτέλεσης των ως άνω έργων.
10. Η διενέργεια αγοραπωλησιών ακινήτων, αστικών ή µη, και η διενέργεια κτηµατοµεσιτικών εργασιών.
11. Η ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακών µονάδων, συνεδριακών χώρων, και η παροχή εν γένει τουριστικών
υπηρεσιών.
12. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβούλων και συµβούλων διοικήσεως επιχειρήσεως επικοινωνίας και διαφηµίσεων.
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2.

Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές

2.1 Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 και
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και της συνέχισης
της δραστηριότητας, εκτός από συγκεκριµένες υποχρεώσεις, οι οποίες αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Το νόµισµα
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ (€).

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και µεθόδους αποτίµησης που
ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31
∆εκεµβρίου 2012, προσαρµοσµένων µε τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆.Π.Χ.Α. για τις χρήσεις που
άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2013.

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιµων λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης
απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τοµείς που απαιτούν
υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις
Οικονοµικές Καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στις “Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης” στη
Σηµείωση 2.4.

2.2 Βασικές λογιστικές αρχές

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι οι
ακόλουθες:

(α)

Αναγνώριση Εσόδων - Εξόδων:

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και
αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. Το έσοδο επιµετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος
ανταλλάγµατος και είναι καθαρό από φόρο προστιθέµενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι
πωλήσεις εντός της εταιρείας. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόµενες
υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την πώληση έχουν επιλυθεί. Η αναγνώριση των εσόδων-εξόδων γίνεται ως εξής:

(i)

Πώληση αγαθών:

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του αναλογούντα
φόρου προστιθέµενης αξίας «ΦΠΑ», αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη
που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.
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(i)

Έσοδα από τόκους:

Αφορά στο σύνολό τους έσοδα από την επένδυση των χρηµατικών διαθεσίµων.

(ii)

Έξοδα:

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές
µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, σε δεδουλευµένη βάση

(β)

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία:

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ( κτίρια, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις
σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της
χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των
αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης. Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου
διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη
συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα
ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής
των σχετικών παγίων. Τα ποσοστά που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

(γ)

Κατηγορία

Ωφέλιµη Ζω ή

Κτίρια

έως 25 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

3-13 έτη

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:

Οι λογιστικές αξίες των µακροπρόθεσµων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα, ή
αλλαγές στις συνθήκες, υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας και της αξίας χρήσεως.
Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια
µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση
κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής
του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο
για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά.
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(δ)

Επενδύσεις και λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού:

Τα (πρωτογενή) χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39,
ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες:
•

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων,

•

Απαιτήσεις και δάνεια,

•

Επενδύσεις κρατούµενες έως την λήξη τους, και

•

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.

Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την
εύλογη αξία, πλέον σε ορισµένες περιπτώσεις των άµεσων δαπανών απόκτησης/συναλλαγής. Oι 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 πουλήσει το στοιχείο. Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται
µετά την αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.

(i)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων:

Πρόκειται για το εµπορικό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου που περιλαµβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν µε σκοπό την
ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον. Κέρδη ή ζηµίες από την αποτίµηση των συγκεκριµένων στοιχείων καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων.

(ii)

Απαιτήσεις και δάνεια:

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δηµιουργούνται από τη δραστηριότητα, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια
διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

(iii)

Επενδύσεις κρατούµενες έως τη λήξη:

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε προσδιοριζόµενες ροές και προκαθορισµένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν
κατεχόµενα έως την λήξη, όταν η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα κρατήσει ως την λήξη. Επενδύσεις οι
οποίες κρατούνται για αόριστο ή για προκαθορισµένο διάστηµα δεν µπορούν να ταξινοµηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι
κρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις αποτιµώνται, µετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια
διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

(iv)

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού:

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (πρωτογενή) που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε καµία από τις ανωτέρω
κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινοµούνται σαν διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και
ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριµένο κονδύλι της καθαρής θέσης µέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την
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αποµείωση της επένδυσης, χρήση κατά την οποία τα σωρευµένα κέρδη ή ζηµίες, περιλαµβάνονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης.

Η εύλογη αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική
χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος. Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν εµπορεύονται σε
ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση σχετικές τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες
αµφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόµοιων επενδύσεων, αναφορά στην χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε
παρεµφερή χαρακτηριστικά µε αυτά της αποτιµώµενης, ανάλυση προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης
επενδύσεων.

(ε)

Αποθέµατα:

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των ετοίµων
και ηµιτελών προϊόντων περιλαµβάνει όλα τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο εναπόθεσης
και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιοµηχανικά έξοδα (βασιζόµενα σε κανονική
λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαµβάνει κόστη δανεισµού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών
και των ετοίµων προϊόντων καθορίζεται µε βάση το µέσο σταθµικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των ετοίµων και
ηµιτελών προϊόντων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική λειτουργία του Οµίλου µείον τα εκτιµώµενα κόστη για την
ολοκλήρωσή τους και τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των πρώτων υλών
είναι το εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή
απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

(στ)

Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική:

Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη
εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων
πίστωσης) αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η εταιρεία έχει θεσπίσει
κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του
πελάτη, µε παράλληλη εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγµατοποιούνται µε τους πελάτες
µε κανονικούς όρους και µε αναµενόµενη µέση διάρκεια είσπραξης ενενήντα ηµέρες από την αποστολή των εµπορευµάτων.

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η
αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς
κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί
πολιτική του Εταιρείας να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την
είσπραξή της.
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(ζ)

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα:

Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως, προθεσµιακές
καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι άµεσα
µετατρέψιµες σε συγκεκριµένα ποσά ταµειακών διαθεσίµων που υπόκεινται σε µη σηµαντικό κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους.
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε
τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

(η)

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τραπεζικά δάνεια και λογαριασµούς υπεραναλήψεως (overdraft), εµπορικές
και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισµό, στο
κονδύλι “Μακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις” καθώς και στο κονδύλι “Λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις”.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συµµετέχει σε µία συµβατική συµφωνία του
χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων” στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και ακολούθως αποτιµώνται στο αποσβεσµένο
κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού.
Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και µέσω της
διενέργειας αποσβέσεων.
Όταν µία υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη υποχρέωση διαφορετικής µορφής µε τον ίδιο
δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται σηµαντικά, όπως µία
ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή αντιµετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση µίας νέας
υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.

(θ)

Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού:

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

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαµβάνουν εφάπαξ αποζηµιώσεις
συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόµενους µετά την λήξη της απασχόλησης ως
αντάλλαγµα της υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για παροχές συνταξιοδότησης αφορούν τόσο προγράµµατα
καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Τα
προγράµµατα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από την Εταιρεία χρηµατοδοτούνται εν µέρει µέσω πληρωµών σε
ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύµατα.
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(i)

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών

Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ. Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων), µε αποτέλεσµα να µην ανακύπτει νοµική υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί
να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόµενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών
εισφορών στα Ταµεία. Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως
υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευµένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο
στα αποτελέσµατα της χρήσης.

(ii)

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών (Μη χρηµατοδοτούµενο)

Σύµφωνα µε τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόµενους αποζηµιώσεις επί απόλυσης ή
αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόµενων ποσών αποζηµίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας,
το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεµελίωση
δικαιώµατος συµµετοχής σε αυτά τα προγράµµατα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου µέχρι την
συνταξιοδότηση του.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί
την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του
προγράµµατος (αποθεµατικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε
αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από
ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για
την προεξόφληση της χρήσης 2013 το επιλεγµένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR
indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του ∆ΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισµένο σε οµόλογα αντίστοιχα ως προς το
νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια σε σχέση µε τις παροχές προς τους εργαζόµενους, όπως και ενδεδειγµένο για
µακροχρόνιες προβλέψεις.

Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο
µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαµβάνονται στο
σχετικό κόστος προσωπικού στις συνηµµένες απλές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνίστανται από το
τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και τις όποιες
πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά µε τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές, ακολουθείται το
αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19R, το οποίο περιλαµβάνει µια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραµµάτων καθορισµένων
παροχών, µεταξύ άλλων:
•

την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζηµιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική εξαίρεση τους από τα

αποτελέσµατα της χρήσης,
•

τη µη αναγνώριση πλέον των αναµενόµενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράµµατος στα αποτελέσµατα της

χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόµενου βάσει
του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών,
•

την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσµατα της χρήσης την νωρίτερα εκ των ηµεροµηνιών

τροποποίησης του προγράµµατος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η τερµατική παροχή,
•

λοιπές αλλαγές περιλαµβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας

Οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση από 01η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013

20

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. Ε.
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

(ι)

(i)

Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος):

Τρέχων φόρος εισοδήµατος:

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισµών σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην
Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της
Εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους
φορολογικούς συντελεστές.

(ii)

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος:

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές
διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και
βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα
ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες
αχρησιµοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο
φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων
αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού και µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα
υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους
εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί.

(κ)

Μετοχικό κεφάλαιο:

Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα
που καταβλήθηκε πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στον λογαριασµό «υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια.
Άµεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση
αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.

(λ)

Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα
προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να
εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να
απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε
τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του
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χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος και
όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.3 Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης

Λόγω της τροποποίησης του ∆ΛΠ 19 σχετικά µε την άµεση αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας, η Εταιρεία αναπροσάρµοσε
τα κατωτέρω κονδύλια των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων των προηγούµενων ετών, ως εξής:

Επιδράσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης:
Υπόλοιπο όπως είχε δημοσιευθεί την 1/1/2012
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19
Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 1/1/2012

Επιδράσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης:
Υπόλοιπο όπως είχε δημοσιευθεί την 31/12/2012
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19
Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2012

Επιδράσεις στα Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων, όπως είχαν
δημοσιευθεί την 31/12/2012
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19
Προσαρμογή φόρου εισοδήματος
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1-31/12/2012 μετά
φόρων

Υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
0
(22)
(22)

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση
4.388
4
4.392

Υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
(1.184)
(60)
(1.244)

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση
50.459
12
50.471

Ίδια κεφάλαια

1.482.427
(17)
1.482.410

Ίδια κεφάλαια
2.048.144
(48)
2.048.096

1.1 -31.12.2012
(184.284)
(38)
8
(184.314)

Στην κατάσταση Ταµειακών Ροών δεν επήλθε καµία ουσιώδης αλλαγή από την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζοµένους».

2.4 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις
χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2013. Στην παράγραφο (1) παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή
στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2013 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από
την 1η Ιανουαρίου 2013, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο (2) παρουσιάζονται τα
πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ,
είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
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2.3.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)
και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες
αναφέρονται ακολούθως:
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» - Παρουσίαση

στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών
Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Οι
τροποποιήσεις δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
•

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση σε Εύλογες Αξίες»

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει τον
ορισµό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης
αξίας και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 εφαρµόζεται στις
περιπτώσεις που άλλα ∆ΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίµηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες
απαιτήσεις αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης. Επιπλέον,
δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά µε τα ποια στοιχεία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται
στον τρόπο παρουσίασης των µεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι
ιδιαίτερα σηµαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Αναθεώρηση στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους»

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους». Η
αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέµατα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά µε τα
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο καταργείται η µέθοδος του περιθωρίου και
συνεπώς η δυνατότητα αναβολής της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών, ενώ παράλληλα απαιτεί οι
επανεκτιµήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συµπεριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που
προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Η τροποποίηση αυτή δεν
είναι ιδιαίτερα σηµαντική και δεν έχει ουσιαστική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες Απογύµνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου Ορυχείου»

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 20. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης
θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιµάται το εν λόγω στοιχείο τόσο
κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε µεταγενέστερες περιόδους. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις
δραστηριότητες της Εταιρείας.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του

ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB δηµοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των
Οικονοµικών Καταστάσεων, να διενεργούν µε καλύτερο τρόπο συγκρίσεις µεταξύ Οικονοµικών Καταστάσεων που δηµοσιεύονται
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βάσει των ∆ΠΧΑ και αυτών που δηµοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και
δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» -

Κρατικά δάνεια
Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την οποία οι υιοθετούντες για
πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια µε προνοµιακό επιτόκιο, έχουν τη δυνατότητα της µη αναδροµικής
εφαρµογής των ∆ΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά τη µετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις
Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του
προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα πρότυπα στα οποία πραγµατοποιούνται βελτιώσεις είναι τα ∆ΠΧΑ 1,
∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 34. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση
στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

2.3.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία
δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα,
έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριµένα:
•

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (αναβολή της εφαρµογής)

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»
το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Σηµειώνεται
ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
που η οικονοµική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιµά σε εύλογες αξίες. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία του ενεργητικού επιµετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη
αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία
και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
του ενεργητικού και των συµβατικών ταµειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινοµήσεις, εκτός
από τις περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση απαιτείται να
αναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις
σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η ∆ιοίκηση έχει την επιλογή να
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας
συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Τον Νοέµβριο του 2013 το ΙASB προέβη σε
τροποποιήσεις του προτύπου. Προστέθηκε ένα κεφάλαιο το οποίο αναθεωρεί σηµαντικά τη λογιστική αντιστάθµιση και θέτει
σε εφαρµογή ένα νέο µοντέλο που βελτιώνει τη συσχέτιση της λογιστικής µε τη διαχείριση του κινδύνου, ενώ εισάγονται
βελτιώσεις και στις γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη λογιστική αντιστάθµισης και τη διαχείριση του κινδύνου. Με την
τροποποίηση είναι άµεσα διαθέσιµες οι βελτιώσεις αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη µεταβολή της εύλογης
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αξίας ενός ιδίου χρέους της επιχείρησης, όπως περιλαµβάνονταν στο πρότυπο. Τέλος, το IASB αποφάσισε να αναβάλλει την
εφαρµογή του προτύπου (ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015), καθώς οι διεργασίες δεν έχουν
ολοκληρωθεί και δεν θα µπορούσε να δοθεί επαρκής χρόνος προετοιµασίας στις επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις
µπορούν να αποφασίσουν την άµεση εφαρµογή του. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δε θα προβεί σε πρόωρη εφαρµογή των
απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, αν δεν προηγηθεί η σχετική έγκριση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο»

(Joint Arrangements), ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες», ∆ΛΠ 27
«Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
(εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12. Το ∆ΠΧΑ 10
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την
ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό
Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν Κοινό
∆ιακανονισµό (Joint Arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από
Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες – Μη Νοµισµατικές Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12
«Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων
για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις.
Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 28 µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα
νέα Πρότυπα έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01 Ιανουαρίου 2014. Οι τροποποιήσεις
δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012.
•

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο,

Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ
12) (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013)
Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά µε τις µεταβατικές
διατάξεις του ∆ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10,
∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 µειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την
προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι
τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή
του ∆ΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01
Ιανουαρίου 2013, αλλά ουσιαστικά θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής των σχετικών προτύπων, ήτοι από 01
Ιανουαρίου 2014. Οι τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Οι
παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2013.
•

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 ΚΑΙ ∆ΛΠ 27) (εφαρµογή για τις ετήσιες

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις
έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιµοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να
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αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του
κεφαλαίου, για εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των
επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά
κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10 σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι
επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και δεν θα τις
ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01 Ιανουαρίου 2014 και δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της
Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέµβριο του 2013.
•

Τροποποιήσεις

στο

∆ΛΠ

32

«Χρηµατοοικονοµικά

Μέσα:

Παρουσίαση»

-

Συµψηφισµός

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (εφαρµογή
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά µε τις
περιπτώσεις συµψηφισµού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01
Ιανουαρίου 2014. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις Οικονοµικές της
Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012.
•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις

για το Ανακτήσιµο Ποσό Μη-Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρµογή για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας
Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται
αναφορικά µε το ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί µείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό
βασίζεται στην εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης. Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται εφόσον η Εταιρεία έχει ήδη
εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Η τροποποίηση έχει εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01 Ιανουαρίου 2014. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του
προτύπου στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο
του 2013.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» -

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Ο στόχος των προτεινόµενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή µίας εξαίρεσης
περιορισµένου σκοπού, αναφορικά µε την αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 39.
Συγκεκριµένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προτείνεται µία εξαίρεση όταν ο αντισυµβαλλόµενος ενός
παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυµβαλλόµενο, ως
αποτέλεσµα αλλαγών σε νόµους ή κανονισµούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαµβάνεται και στο ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα». Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01 Ιανουαρίου 2014. Η
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Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Η παρούσα
τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2013.
•

Τροποποιήσεις Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 21. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει πότε µία Εταιρεία θα πρέπει
να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονοµικές της
Καταστάσεις. Το Ε∆∆ΠΧΑ 21 είναι µία διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα
Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ∆ΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η
παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσµευτικό γεγονός. Η διερµηνεία αναφέρει
ότι το δεσµευτικό γεγονός που δηµιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται
στη σχετική νοµοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01 Ιανουαρίου 2014. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση
αυτού του προτύπου στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Η παρούσα διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους» - Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών:

Εισφορές Εργαζοµένων (εφαρµογή από 01/07/2014)
Τον Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε
Εργαζοµένους». Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της παρούσας τροποποίησης είναι να µειώσει την πολυπλοκότητα της
λογιστικής αντιµετώπισης των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας του εργαζοµένου, όπως είναι
χαρακτηριστικά οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Η τροποποίηση έχει εφαρµογή από
την 01 Ιουλίου 2014. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις Οικονοµικές της
Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Ετήσιες

Βελτιώσεις

Προτύπων Κύκλοι

2010

- 2012

&

2011

- 2013

(εφαρµογή

από

01/07/2014)
Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβρη του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Στον Κύκλο 2010 - 2012 περιλαµβάνονται βελτιώσεις για τα πρότυπα ∆ΠΧΑ
2, ∆ΠΧΑ 3, ∆ΠΧΑ 8, ∆ΠΧΑ 13, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 24 και ∆ΛΠ 38 ενώ στον Κύκλο 2011 - 2013 οι βελτιώσεις αφορούν τα Πρότυπα
∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 3, ∆ΠΧΑ 13 και ∆ΛΠ 40. Οι βελτιώσεις στα Πρότυπα έχουν εφαρµογή από την 01 Ιουλίου 2014. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Οι εν λόγω ετήσιες
βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ

14

«Μεταβατικοί

λογαριασµοί

ρυθµιζόµενων

δραστηριοτήτων»

(εφαρµογή

από

01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση του προτύπου «Μεταβατικοί λογαριασµοί ρυθµιζόµενων
δραστηριοτήτων». Σκοπός του εν λόγω Προτύπου είναι να επιτευχθεί η συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε καθεστώς προσδιορισµού τιµών µέσω ενός ρυθµιστικού πλαισίου
(rate-regulated activities). Ο ρυθµιζόµενος προσδιορισµός των τιµών µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την αξία και το χρόνο
αναγνώρισης του εσόδου µίας Εταιρείας. ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή του εν λόγω Προτύπου για τις εταιρίες που
εφαρµόζουν ήδη τα ∆ΠΧΑ. Το Πρότυπο έχει εφαρµογή από την 01 Ιανουαρίου 2016. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
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εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Το εν λόγω Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.5 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση προβαίνει σε κρίσεις, εκτιµήσεις και
παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων
υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στις κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγµατικά
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται
περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και
βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή
γεγονότων. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε
να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων, τους επόµενους 12 µήνες έχουν ως κάτωθι

(α)

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος:

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις
φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους
φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Για τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος
απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του
φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για
αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα
οφείλονται. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί
από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για
αναβαλλόµενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.

(β)

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού:

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει
την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων,
την αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που
χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους.

(γ)

Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων:

Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η ∆εκεµβρίου 2013 η
διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του
ενεργητικού.
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3. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Η Εταιρία είναι εκτεθειµένη σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους
θεωρητικά υπάγεται είναι ο κίνδυνος της αγοράς (διακυµάνσεις στις τιµές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος
ρευστότητας και κίνδυνος ταµειακών ροών.
Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα που είναι πιθανόν να προκύψουν από την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη
διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την πολιτική διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι η
παρακάτω:
•

Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρίας,

•

σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την µείωση των

κινδύνων και
•

εκτέλεση / εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης

κινδύνων.

3.1 Κίνδυνος αγοράς – Κίνδυνος τιµών

Αναφορικά µε το κίνδυνο τιµών η εταιρία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο διακύµανσης των µεταβλητών που
προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος (πχ τιµές προϊόντων, πρώτες ύλες, λοιπά κοστολογικά στοιχεία). Η εταιρεία
παρακολουθεί τις διακυµάνσεις τιµών των κοστολογικών στοιχείων και προσπαθεί να περιορίσει την επίδραση από την
µεταβολή των τιµών. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται εν µέρει και µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των
πωληθέντων αποθεµάτων.

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική του Οµίλου GOODY’S Α.Ε. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται σε οµιλική βάση. H
έκθεση της Εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου 2013

31 ∆εκεµβρίου 2012

74.152
268.504
342.656

163.227
246.080
409.307

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται µε τα χρηµατικά διαθέσιµα, η διατήρηση χαµηλού ηµερήσιου ύψους
ταµείου και ο τακτικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών από τον Όµιλο ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εκδήλωσης
πιστωτικού κινδύνου.
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3.3 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα.
Η Εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των πληρωµών που πραγµατοποιούνται
καθηµερινά.
Την 31.12.13 το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων
στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 1.754 χιλ., µε αποτέλεσµα να υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση να
αποπληρώσει µέρος των συµβατικών της υποχρεώσεων. Οι µελλοντικές ενέργειες της ∆ιοίκησης για τη βελτίωση της
χρηµατοοικονοµικής της θέσης και την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της αφορούν κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
της προς Εταιρείες που µετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της € 648 χιλ. περίπου. Επιπλέον, η Εταιρεία αναµένει αύξηση του
κύκλου εργασιών της την επόµενη χρήση καθώς µέσα στην παρούσα χρήση ολοκληρώθηκε η κατασκευή και του Κλάδου
ανόδου Αθηνών- Θεσσαλονίκης.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2013 για την Εταιρία αναλύεται ως εξής:

η

31 ∆εκεµβρίου 2013

Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

εντός
1 έω ς
1 έτους
έτη
1.319.162
829.187
2.148.349

5

Πάνω από 5
έτη
-

31η ∆εκεµβρίου 2012

Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

εντός
1 έως 5 Πάνω από 5
1 έτους
έτη
έτη
374.999
760.044
1.135.043
-

3.4 Κίνδυνος ταµειακών ροών

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της Εταιρίας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές των επιτοκίων. Η Εταιρία
δεν έχει βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα έντοκα δάνεια.

3.5 Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία των
οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
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31 ∆εκεµβρίου 2013

31 ∆εκεµβρίου 2012

268.504
74.152
342.656

246.080
163.227
409.307

31 ∆εκεµβρίου 2013

31 ∆εκεµβρίου 2012

1.319.162
829.187
2.148.349

374.999
760.044
1.135.043

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
Σύνολο

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο
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4. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Η Εταιρία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων και δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη. Τα
ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Κτίρια και
εγκαταστάσεις
ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Μεταφορές από ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
Πωλήσεις/διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2013
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2013
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
η
31 ∆εκεµβρίου 2013

2.494.614
845.288

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2012
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η ∆εκεµβρίου 2012

241.433
155.633

22.800

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

22.800
-

2.758.847
1.000.921

(22.800)

-

3.362.702

397.066

-

3.759.768

31.183
129.901
161.084

25.855
63.080
88.934

-

57.038
192.980
250.018

3.201.618

308.132

-

3.509.750

Κτίρια και
εγκαταστάσεις
ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Μεταφορές από ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
Πωλήσεις/διαγραφές
η
31 ∆εκεµβρίου 2012

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

845.391

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός
80.405
161.029

1.649.223

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

1.649.223
22.800

1.729.627
1.029.220

(1.649.223)

-

2.494.614

241.433

22.800

2.758.847

31.183
31.183

25.855
25.855

-

57.038
57.038

2.463.431

215.579

22.800

2.701.809
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5. Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση απεικονίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως εξής:

01/01/2013-31/12/2013
Υπόλοιπο
έναρξης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
∆ιαφοροποίηση των συντελεστών
απόσβεσης παγίων
Φορολογική απαίτηση µεταφερόµενων
φορολογικών Ζηµιών
Αποζηµιώσεις προσωπικού
Αναβαλλόµενοι φόροι

Χρέω ση/Πίστω ση Χρέω ση/Πίστω ση
στα αποτελέσµατα στην Καθαρή Θέση

16.602

2.283

-

18.885

-

8.062

-

8.062

33.620

10.086

-

43.706

249
50.471

171
20.602

215
215

635
71.288

01/01/2012-31/12/2012
Χρέω ση/Πίστω ση Χρέω ση/Πίστω ση
στα αποτελέσµατα στην Καθαρή Θέση

Υπόλοιπο
τέλους

Υπόλοιπο
έναρξης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Φορολογική απαίτηση µεταφερόµενων
φορολογικών Ζηµιών
Αποζηµιώσεις προσωπικού
Αναβαλλόµενοι φόροι

Υπόλοιπο
τέλους

4.388

12.214

-

16.602

-

33.620

-

33.620

4.388

237
46.071

12

249
50.471

Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί με βάση τον αναμενόμενο ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά τον χρόνο
ωρίμανσης της φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης.
6. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αναλύονται παρακάτω:

31 ∆εκεµβρίου 2013
Εµπορευµατα
Πρώτες ύλες και αναλώσιµα
Αποθέµατα

25.117
26.385
51.502

31 ∆εκεµβρίου 2012
21.144
1.651
22.795

7. Λοιπές απαιτήσεις
Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

ΦΠΑ προς επιστροφή
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2013
261.467
7.037
268.504

31 ∆εκεµβρίου 2012
246.042
37
246.080
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8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη

ζήτηση.

Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως:

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2013
37.417
36.734
74.152

31 ∆εκεµβρίου 2012
8.521
154.706
163.227

9. Ίδια κεφάλαια

i) Μετοχικό Κεφάλαιο
Με την από 5/1/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε µετρητά
κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) Ευρώ, µε έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500)
νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας είκοσι (20) Ευρώ η κάθε µία. Κατόπιν τούτου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατοµµυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) Ευρώ διαιρούµενο σε εκατόν δώδεκα
χιλιάδες (112.500) µετοχές, ονοµαστικής αξίας, είκοσι (20) Ευρώ η κάθε µία.

ii) Υπόλοιπο Αποτελεσµάτων (ζηµιών) εις νέο

Αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων
Σχηµατισµός αποθεµατικών
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Αποτελέσµατα κλειόµενης χρήσης
Υπόλοιπο αποτελεσµάτω ν εις νέο

31 ∆εκεµβρίου 2013
(201.904)
(223.691)
(425.595)

31 ∆εκεµβρίου 2012
(17.590)
(184.314)
(201.904)

10. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

α)

Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα:

Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταµεία για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 καταχωρήθηκαν
στα έξοδα και ανήλθαν σε € 100.487,30 (€ 38.796 για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012).

(β)

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, οι
εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων
ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του
εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Σε περίπτωση
αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως
υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που
αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined
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benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση (ταξινομημένη στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις)
υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης και ανήλθε την 31η Δεκεμβρίου 2013 σε € 71.288 (€ 50.471 κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2012).

Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών έχουν ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου
2013
Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώ σεω ς
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως στην αρχή της χρήσης
∆απάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Κόστος προϋπηρεσίας
Κόστος (αποτέλεσµα) ∆ιακανονισµών
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Αναλογιστικό κέρδος (ζηµιά) στην υποχρέωση
Παρούσα αξία της υποχρεώ σεως κατά το τέλος της χρήσης

1.243
60
354
622
(662)
827
2.443

31 ∆εκεµβρίου
2012
22
1
28
1.192
1.243

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
31 ∆εκεµβρίου
2013
Κατάσταση αποτελεσµάτω ν κατά το τέλος χρήσης
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
∆απάνη τόκου
Κόστος προϋπηρεσίας
Κόστος (αποτέλεσµα) ∆ιακανονισµών
∆απάνη προς καταχώ ρηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων

354
60
622
1.036

31 ∆εκεµβρίου
2012
28
1
29

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω
συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων
αναλογιστών. Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως κάτωθι:
Βασικές υποθέσεις:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αµοιβών
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή

2013
3,5%
1,8%
1,5%

2012
4,8%
2,5%
2,0%

11. Εµπορικές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των εµπορικών υποχρεώσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Προµηθευτές εσωτερικού
Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2013

31 ∆εκεµβρίου 2012

1.319.162
1.319.162

374.999
374.999
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12. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Φόροι, πλην φόρου εισοδήµατος, πληρωτέοι
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
∆εδουλευµένα έξοδα
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές παγίων στοιχείων
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2013
3.563
21.705
42.927
24.544
451.447
285.000
829.187

31 ∆εκεµβρίου 2012
926
10.750
10.652
736.215
1.500
760.044

13. Έσοδα Πωλήσεων

Οι πωλήσεις για τις χρήσεις 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής:

Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Λοιπές πωλήσεις
Σύνολο

1/1-31/12/13
557.338
253.952
811.291

1/1-31/12/12
183.990
2.015
186.004

14. Κόστος Πωληθέντων

Κόστος αποθεµάτων
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (SLI)
Αποζηµιώσεις απόλυσης
Έξοδα διαφήµισης και προώθησης
Αµοιβές υπηρεσιών και έξοδα τρίτων
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Ενοίκια
Παροχές τρίτων
Ασφάλιστρα
Έπισκευές και συντηρήσεις
Αναλώσιµα
Φόροι και τέλη
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

1/1-31/12/13
305.610
100.272
30.651
640
141
298
74.043
28.350
52.431
5.224
3.201
11.017
1.021
271
613.170

1/1-31/12/12
63.876
63.876

Η εταιρεία την τρέχουσα χρήση έχει προβεί σε αλλαγή του τρόπου µερισµού των εξόδων της.
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15. Έξοδα ∆ιοίκησης

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

1/1-31/12/13
261
334
20.947
6.839
1.260
449
(72)
29.715
59.733

Λοιπά έξοδα προσωπικού
Έξοδα διαφήµισης και προώθησης
Αµοιβές υπηρεσιών και έξοδα τρίτων
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Ενοίκια
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Η

εταιρεία

την

τρέχουσα

χρήση

έχει

προβεί

σε

αλλαγή

του

τρόπου

µερισµού

1/1-31/12/12
7.540
7.540

των

εξόδων

της.

16. Έξοδα ∆ιάθεσης

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:

1/1-31/12/13
Κόστος αποθεµάτων
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (SLI)
Αποζηµιώσεις απόλυσης
Έξοδα διαφήµισης και προώθησης
Αµοιβές υπηρεσιών και έξοδα τρίτων
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Ενοίκια
Παροχές τρίτων
Ασφάλιστρα
Έπισκευές και συντηρήσεις
Αναλώσιµα
Φόροι και τέλη
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

122.555
37.462
783
172
365
180
2.759
112.099
33.390
43.708
6.385
3.912
13.087
3.885
1.332
382.074

1/1-31/12/12
86.252
24.590
1.184
2.839
57.038
54.516
52.545
296
2.770
611
8.389
2.038
51.588
344.656

Η εταιρεία την τρέχουσα χρήση έχει προβεί σε αλλαγή του τρόπου µερισµού των εξόδων της.

17. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα της εταιρείας για το 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής:
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1/1-31/12/13

1/1-31/12/12

Τόκοι καταθέσεων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

-

-

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

(238)
(238)

(287)
(287)

Σύνολο

(238)

287

18. Φόροι Εισοδήµατος

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις ελληνικές εταιρείες για τις
χρήσεις 2013 και 2012 είναι 26% και 20% αντίστοιχα, ενώ με την εφαρμογή του νέου φορολογικού Νόμου 4110/2013 ο
συντελεστής φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκε σε 26% από 2013 και εφεξής. Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται
στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήµατος χρήσεως/περιόδου
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος που
απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτω ν

Αποτελέσµατα προ φόρω ν εισοδήµατος
Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή (26% )
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις προηγούµενων
χρήσεων
Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση ζηµιών χρήσεως για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβ. φορολ.
Επίδραση από µεταβολές φορολογικού συντελεστή
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτω ν

1/1-31/12/13
400
(20.599)

1/1-31/12/12

(20.199)

(46.071)

1/1-31/12/13

1/1-31/12/12

(243.281)

(230.355)

(63.253)

(46.071)

400

-

(104)

-

1.351

-

56.546

-

(15.138)

-

(20.199)

(46.071)

(46.071)

19. Κόστος Μισθοδοσίας

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζοµένους για το 2013 και 2012 αναλύονται ως ακολούθως:
Μισθοί και Ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Πρόβλεψη αποζηµίωσης
προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης (SLI)
Αποζηµιώσεις απόλυσης
Σύνολο Μισθοδοσίας

1/1-31/12/13
222.827
68.113
1.684

1/1-31/12/12
86.252
24.590
1.184

313

-

663
293.599

112.026
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20. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών

Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου GOODY’S Α.Ε. και ως εκ τούτου συνδέεται µε την µητρική της καθώς και µε τις άλλες
θυγατρικές αυτής. Τα συνδεδεµένα µέρη της εταιρείας περιλαµβάνουν τις συγγενείς εταιρείες, τις από κοινού ελεγχόµενες
επιχειρήσεις καθώς επίσης και τα βασικά µέλη της διοίκησης.

Υποχρεώσεις προς:
- Εµπορικές υποχρεώ σεις:
HELLENIC CATERING A.E.
GOODY'S Α.Ε
Εστιατόρια Μαλιακού ΑΕ
Εστιατόρια Ζαχαροπλαστεία Μεγάρων ΑΕ
INVESTAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
- Λοιπές υποχρεώ σεις:
Εστιατόρια Μαλιακού ΑΕ
GOODY'S Α.Ε
Σύνολο

Εξοδα
-Έξοδα διαχείρησης
GOODY'S Α.Ε
-Λοιπά έξοδα
HELLENIC CATERING A.E.
Εστιατόρια Μαλιακού ΑΕ
Σύνολο
Αγορές
-Εµπορευµάτω ν
HELLENIC CATERING A.E.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε.
Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2013

31 ∆εκεµβρίου 2012

239.768
785.636
16.274
6.345

51.100
154.328
16.274
49.200
-

25.000
260.000
1.333.023

1.500
272.402

01/01/12-31/12/13

01/01/12-31/12/12

-

52.545

554
554

13.231
65.776

164.290
164.290

44591
582
45.173

21. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις

∆ικαστικές υποθέσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.

∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα
Η Εταιρία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων και δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη. Την 31η
∆εκεµβρίου 2013 η Εταιρεία είχε ποικίλες συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και λήγουν
σε διάφορες ηµεροµηνίες.
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Εντός ενός έτους
2 - 5 έτη
Μετά από 5 έτη
∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώ µατα

31 ∆εκεµβρίου 2013
120.000
502.032
3.629.046
4.251.078

31 ∆εκεµβρίου 2012
120.000
480.000
2.670.000
3.270.000

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Για τη χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν µέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις η διοίκηση εκτιµά ότι αυτές δεν θα
έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

22. Παροχές προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας (και τις οικογένειές τους). Για τη
χρήση 2013 δεν υπάρχουν παροχές της εταιρείες προς τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

23. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:

•

να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και

•

να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους

24. Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης

Λόγω της τροποποίησης του ∆ΛΠ 19 σχετικά µε την άµεση αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας, η Εταιρεία
αναπροσάρµοσε τα κατωτέρω κονδύλια των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων των προηγούµενων ετών, ως εξής:

25. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, και στα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.).

Βόλος, 20/3/2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΠΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

Α∆Τ: ΑΖ 477202

Α∆Τ: ΑΕ 802937

Α∆Τ Χ930330,
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 38328

Οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση από 01η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013

40

