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Α. ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΚΔΙΥΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

(ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡO ΑΟΘΟΝ 4  ΡΝ Λ.3556/2007) 

 

Ρα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΒΔΔ»:  

 

1. Ησάλλεο Θαηζηβέιεο ,  Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο                                          

2. Lewis Nigel, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο      

3. Κηραιφπνπινο Σξήζηνο,   κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 

κε  ηελ σο άλσ ηδηφηεηά µαο, δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε µε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε : 

 

(α) νη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2014 - 31.12.2014, νη νπνίεο 

θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα µε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα  ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3556/2007.   

  

(β) ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ 

θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, βάζε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007. 

 

Σαιάλδξη Αηηηθήο 30 Καξηίνπ 2015 
 
 
 
                  Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.                                Ν  Ππκπξάηησλ Πχκβνπινο                             Κέινο ηνπ ΓΠ                                                            
 
 
 
 

Ησάλλεο Θαηζηβέιεο                                  Lewis Nigel                                                 Κηραιφπνπινο Σξήζηνο                                            

Α.Γ.Ρ. Φ355271                                       Αξ.Γηαβ.704482770                                      Α.Γ.Ρ. ΑΒ 040385 
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Β. ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ 1.1.2014-31.12.2014 

Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο 
ρξήζεσο 2014 (1.1.2014 -31.12.2014). Ζ Έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ζχκθσλε µε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3556/2007 (ΦΔΘ 
91Α/30.4.2007) θαη ηηο επ' απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηελ Απφθαζε µε αξηζκφ 
7/448/11.10.2007 ηνπ ΓΠ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.  
 
Ζ παξνχζα Έθζεζε πεξηέρεη θαηά ηξφπν ζπλνπηηθφ, θαηαλνεηφ θαη  νπζηαζηηθφ ηηο ζεκαληηθέο επηκέξνπο ελφηεηεο, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο, µε βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο θαηά λφκν 
πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί µηα νπζηαζηηθή θαη ηεθκεξησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή 
πεξίνδν ηεο Δηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΒΔΔ» (εθεμήο θαινπκέλε σο «Δηαηξεία») θαζψο θαη ηνπ Νκίινπ, ζηνλ νπνίν, 
πεξηιακβάλνληαη πιελ ηεο εηαηξείαο θαη νη αθφινπζεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο :  
 

Δπσλπκία Ξνζνζηφ 
Ππκκεηνρήο 

Έδξα Κέζνδνο Δλνπνίεζεο 

Αζηεξίαο  ΑΔ   100% Αζηαθφο Αηη/λίαο Νιηθή 

Ηρζ. Αξγνιίδνο ΑΔ 51% Αζήλα Νιηθή 

Θαιινλή ΑΔ 100% Κέζαλα Νιηθή 

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO    100% Ρζερία Νιηθή 

 
Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3556/2007 θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 4 
ηεο Απφθαζεο 7/448/11.10.2007 ηνπ ΓΠ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ζπλνδεχεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  
πεξηφδνπ 1.1.2014 -31.12.2014. 
Δλφςεη δε ηνπ φηη απφ ηελ Δηαηξεία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , ε παξνχζα Έθζεζε είλαη εληαία , µε θχξην 
ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνο απηήλ επηρεηξήζεσλ, θαη µε αλαθνξά 
ζηα επί κέξνπο (µε ελνπνηεκέλα) νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξείαο, µφλν ζηα ζεκεία φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ 
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο.  
 
Ζ Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί µε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν ζηνηρεία 
θαη δειψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ηε ρξήζε 2014.  
 
Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Δθζέζεσο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο.  
 
Α. ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΔΠΖ 
1. Ηζηνξηθό ππαγσγήο ηεο  κεηξηθήο εηαηξείαο ζην αξ.99 ηνπ Λ.3588/2007 
 
Πηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θξίλνπκε ζθφπηκν λα επαλαιάβνπκε ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 
2008, δεδνκέλνπ φηη απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία γηα ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εηαηξεία κέρξη θαη 
ζήκεξα.  
 
Ρν 2008 ε παγθφζκηα νηθνλνκία δηαηαξάρζεθε ζε χςηζην βαζκφ . Νη εμειίμεηο εηδηθά ζην Β εμάκελν ηνπ έηνπο 2008,  ραξαθηεξίζζεθαλ 
αλαπάληερεο θαη δπζάξεζηεο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία κε ην μέζπαζκα κηαο πξσηνθαλνχο θξίζεο, θπξίσο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 
ζχζηεκα , ζεκαηνδνηψληαο έηζη ηελ αιιαγή κηαο νιφθιεξεο επνρήο. Νη επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο εληάζεθαλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 2009 κε απξνζδηφξηζηεο κειινληηθέο ζπλέπεηεο.  
Ν θιάδνο ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ήδε απφ ην έηνο 2008 παξνπζίαδε ζεκαληηθή θάκςε ζηελ ηηκή δηάζεζεο ελφο εθ ησλ θπξίσλ πξντφλησλ 
ηνπ (ηζηπνχξα). Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο παξαγσγήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο 
ππεξπξνζθνξάο, ε νπνία δελ κπνξνχζε λα απνξξνθεζεί απφ ηηο ππάξρνπζεο αγνξέο νη νπνίεο  εκθάληδαλ  θαηλφκελν θξίζεο ηηκήο.  
Έηζη ην θαηλφκελν ηεο ρακειήο ηηκήο ησλ πξντφλησλ ζην Β εμάκελν θάζε έηνπο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε 
ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, επέθεξε ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ξεπζηφηεηαο ζηνπο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 
Δπίζεο ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, είρε επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα-θπξίσο ηηο 
ηξάπεδεο-θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο απφ απηά  φισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθά ηνπ θιάδνπ ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο.   
Νη Ρξάπεδεο αλαζεσξψληαο ηελ ζπλαιιαθηηθή ηνπο ζηάζε, πηνζέηεζαλ ζηάζε ζρεδφλ πιήξνπο πεξηνξηζκνχ ξεπζηφηεηαο πξνο  ηηο 
εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ.             
Δηδηθά γηα ηελ ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο καο ζην δπζκελέο απηφ πεξηβάιινλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ήηαλ έληνλεο , άκεζεο θαη 
απξφβιεπηεο ζηελ έθηαζή ηνπο. 
Ζ εηαηξεία βάζηδε ηελ επάξθεηα  ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ζηελ χπαξμε θπξίσο βξαρππξνζέζκσλ ρνξεγήζεσλ ζε επηά  Διιεληθέο ηξάπεδεο 
ζηηο νπνίεο δηαηεξνχζε επαξθή φξηα δαλείσλ κε θάιπςε επηηαγψλ πειαηψλ, ππνζήθεο αθηλήησλ, ελέρπξα ηρζπνπιεζπζκνχ αιιά θαη ζε 
αλνηθηφ ππφινηπν ιφγσ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ θαηείρε. Ρν αλνηθηφ ππφινηπν αλέξρνληαλ ζε 25% πεξίπνπ ησλ νξίσλ 
δαλεηνδφηεζεο.  
Απφ ηελ 14ε Πεπηεκβξίνπ 2008 θαη εθεμήο , ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο δηνγθψζεθαλ θαζψο νη πηζηψηξηεο ηξάπεδεο απαίηεζαλ απφ 
ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξφζζεηεο εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο ελψ ζηε ζπλέρεηα «πάγσζαλ» ηελ πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε. 
 
Ξην αλαιπηηθά νη αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη εμήο : 
 
Κε έγθξηζε θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ 
Απφ ηνλ Απξίιην 2008 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ήηαλ ζε επαθέο κε ηελ ηφηε «Δκπνξηθή Ρξάπεδα» θαη ζήκεξα «ALPHA Ρξάπεδα» θαζψο 
θαη κε ηελ  «EFG Eurobank» νη νπνίεο πξνζθέξζεθαλ λα νξγαλψζνπλ ηελ έθδνζε ελφο θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ χςνπο 18.000.000 επξψ 
ζην νπνίν ζα ζπκκεηείραλ νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο πνπ ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη θαη ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχζε γηα θεθάιαην θίλεζεο. 
Θαη ελψ ε δηνίθεζε απφ ηνλ Αχγνπζην 2008 αλέκελε ηελ ηειηθή θαη ηππηθή έγθξηζε ηεο δηνξγαλψηξηαο ηξάπεδαο, ζεσξψληαο ηελ έθδνζε 
ηνπ δαλείνπ δεδνκέλε, ε επηθεθαιήο ηφηε «Δκπνξηθή Ρξάπεδα» θαη ζήκεξα «ALPHA Ρξάπεδα» κεηά απφ 5 κήλεο πξνεηνηκαζίαο καο,  
γλσζηνπνίεζε ηελ 14ε Πεπηεκβξίνπ 2008 φηη δελ επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηελ δηνξγάλσζε ηνπ δαλείνπ εμ αηηίαο ηεο δεδνκέλεο αξλεηηθήο 
ζπγθπξίαο ηεο αγνξάο.   
 
Δπηπιένλ απαίηεζε γηα θάιπςε εγγπήζεσλ ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ  
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Ζ εηαηξεία έλαληη ησλ ηξαπεδηθψλ ηεο νξίσλ έδηλε ζε εγγχεζε κεηαμχ ησλ άιισλ θαη επηηαγέο πειαηείαο, ελψ ην αλνηθηφ ππφινηπν ρσξίο 
θάιπςε εγγπήζεσλ αλέξρνληαλ κφλν ζε 25 % πεξίπνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ βξαρππξνζέζκσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ. Νη πεξηζζφηεξεο 
απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο  κεηά ηελ αθχξσζε ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ απαίηεζαλ επηπιένλ εγγπήζεηο γηα 
θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ εηαηξεία έδσζε εγγπήζεηο επηηαγψλ πειαηψλ αμίαο 900.000,00  επξψ πεξίπνπ, πνζφ ην νπνίν δελ 
ηθαλνπνίεζε ηηο ηξάπεδεο θαη δηέθνςαλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο.  
Ρα αλσηέξσ γεγνλφηα πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ην θεθάιαην θίλεζεο θαη θαηέζηεζαλ δπζρεξή ην επηρεηξεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 
εηαηξείαο. 
 
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζπλεθηηκψληαο ηελ δπζρεξή απηή ζέζε θαη ηηο ππάξρνπζεο επηινγέο αλαδήηεζε ηελ πην ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα 
ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
επελδπηηθνχ θνηλνχ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φισλ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ κε ηελ εηαηξεία.  
Πηα πιαίζηα απηά απνθαζίζζεθε ε εηαηξεία λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 99 ηνπ Λ.3588/2007, 
θαηαζέηνληαο ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηελ  κε γεληθφ αξηζκφ 192201/20.10.2008 αίηεζε ππαγσγήο θαη ιήςεσο 
πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη πξνζηαζίαο.  
Κεηά απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ην Δθεηείν Αζελψλ κε ηελ ππ‘ αξηζ.1851/12.4.2010 απφθαζή ηνπ, έθαλε δεθηή ηελ 
αίηεζε ηεο εηαηξείαο θαη επηθχξσζε ηελ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο πηζησηέο ηεο.  
Ζ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο επηθέξεη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα : α) επέξρεηαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο θαη ηνπ έξγνπ 
ηνπ κεζνιαβεηή, β) πξνζσξηλά, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο αλαζηέιινληαη ηα κέηξα, αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 
θαηά ηνπ νθεηιέηε, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο, γ) θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο αλαζηέιιεηαη ε ιήςε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ θαηά ηνπ νθεηιέηε, δ) αίξεηαη 
απηνδηθαίσο ε απαγφξεπζε ή θψιπκα έθδνζεο επηηαγψλ πνπ είρε επηβιεζεί ζηνλ νθεηιέηε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζπλδηαιιαγήο, ε) αλαζηέιινληαη νη απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο άζθεζεο θαη παξαγξαθήο, ππφ ηηο νπνίεο ηεινχλ νη απαηηήζεηο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ πηζησηψλ, ζη) αλαζηέιιεηαη γηα πεξίνδν έμη κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ε ιήςε θάζε κέηξνπ ζπιινγηθήο 
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο, δ) ε ζπκθσλία δεζκεχεη κφλν ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο 
πηζησηέο πνπ ηελ ππφγξαςαλ. 
Ζ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πηζησηψλ ηεο  πξνέβιεπε ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο: α). πξνο ηηο 
Ρξάπεδεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 2 έσο 15 έηε θαη β) πξνο ηνπο ινηπνχο πηζησηέο αλάινγα κε ην πνζφ ηνπ ρξένπο, εληφο 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 2 έσο 10 έηε. Δμ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 1.1.2010 – 31.12.2010 
θαηαρσξήζεθαλ ηφθνη έζνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο ινηπνχο πηζησηέο  ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.876.160,99 € θαη ηφθνη 
έμνδα ζπλνιηθνχ πνζνχ 556.989,50 € κε ηζφπνζε κεηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ.  Κε ην ελαπνκέλνλ πνζφ 4.319.171,49 € (4.876.160,99 
κείνλ 556.989,50) επηβαξχλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2011 θαη ησλ επφκελσλ απηήο ρξήζεσλ.  Ζ επηβάξπλζε ησλ ρξήζεσλ 
2011,  2012, 2013 θαη ηεο πεξηφδνπ 1/1/2014 – 31/12/2014 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.325.166,37 €,  1.313.191,07 ρηι €,   450.144,81 
€ θαη  517.959,35 € αληίζηνηρα. Ν ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ έγηλε κε ην κέζν επηηφθην πξνεμφθιεζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκθσλία 
ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ηξαπεδψλ. 
  
 Κε βάζεη ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο ε εηαηξεία απφ ηελ εκεξνκελία ζπλδηαιιαγήο κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο ρξήζεσο 
2013 θαηέβαιιε γηα εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπ αξ. 99 ζπλνιηθά πεξίπνπ 30 εθαηνκκχξηα επξψ. 
  
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2013 θαη ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ πψιεζεο εληάζεθε ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο κε ζπλέπεηα ηελ κε 
επαξθή ζίηηζε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ θαη ηελ αδπλακία έγθαηξεο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο ζπκβιεζέληεο πηζησηέο ηνπ 
αξ. 99. Ζ εηαηξεία πξν ηνπ δηαθαηλφκελνπ θηλδχλνπ ηεο νινζρεξνχο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο,  κε νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ηεο εηαηξείαο,  πξνέβε ζε ζπκθσλία κε ην 61,4 % ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο θαη ην 97,064% ησλ κε εηδηθφ πξνλφκην ή εκπξάγκαηε 
εμαζθάιηζε πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο, γηα ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη θαηέζεζε πξνο επηθχξσζε ζην Ξνιπκειέο 
Ξξσηνδηθείν Αζελψλ  ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 106Β  ηνπ Ξησρεπηηθνχ Θψδηθα φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.12 ηνπ Λ. 4013/2011 θαη νξίζζεθε σο εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ε  9/4/2014. Κε ηελ 
1078/21.11.2014 απφθαζε ηνπ, ην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ δελ επηθχξσζε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζπκθσλία θαηά ην άξζξν 
106Β Λ.3588/2007 ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πηζησηψλ.  Ζ Δηαηξεία θαηέζεζε έθεζε θαηά ηεο παξαπάλσ απνξξηπηηθήο απφθαζεο  ελψπηνλ 
ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. Ζ δηθάζηκνο ηεο ελ ιφγσ έθεζεο νξίζζεθε ε 30/4/2015. ‗Ζδε ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο 
πηζησηέο γηα ηελ εμεχξεζε βηψζηκεο ιχζεο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 
 
2. Δπηζεκάλζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ 1.1.2014 – 31.12.2014 
 
2.1. Δπηζεκάλζεηο επί ησλ απνηειεζκάησλ  
 
Ν Όκηινο ζηελ αλαθεξφκελε πεξίνδν 1.1.2014 – 31.12.2014 θαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ  2013 παξνπζίαζε ηηο 
αθφινπζεο κεηαβνιέο :  
 
• Κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά  8.395 ρηι. € αλαιπφκελε ζε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ 8.173 ρηι. € θαη ζε  κείσζε ησλ 
πσιήζεσλ  ζην εζσηεξηθφ θαηά 222 ρηι. €.  
• Ρα κηθηά απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο -- 11.498  ρηι. € ελψ ηα αληίζηνηρα ηεο πξνεγνχκελεο 
πεξηφδνπ αλέξρνληαλ ζε θέξδε 2.547 ρηι. €, σο πνζνζηφ δε επί ησλ πσιήζεσλ δηακνξθψζεθαλ ζε  -- 33,25%   έλαληη  5,93%   ηεο 
αληίζηνηρεο πεξηφδνπ.  
• Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο – 17.449  ρηι € έλαληη δεκηψλ – 
8.833  ρηι. € ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. 
 
Νη αηηίεο ηεο δπζκελνχο εμέιημεο νθείινληαη ζηελ αλεπαξθή ξεπζηφηεηα,  απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ ε κε επαξθήο ηξνθνδνζία κε ηηο 
αλαγθαίεο πνζφηεηεο ηρζπνηξνθψλ κε ζπλέπεηα ε αλάπηπμε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ λα κελ είλαη ε αλακελφκελε. Ξεξαηηέξσ δε γηα ηελ 
κεξηθή θάιπςε ηεο αλαγθαίαο ξεπζηφηεηαο έγηλαλ πσιήζεηο ηρζχσλ κηθξψλ κεγεζψλ κε ζπλέπεηα ηελ επίπησζε επί ηεο αμίαο ησλ 
πσιήζεσλ. 

. 
Ξεξαηηέξσ ε κείσζε ησλ εμφδσλ παξαγσγήο θαη ησλ εμφδσλ δηνίθεζε θαη δηάζεζεο δελ ήηαλ αλαινγηθή κε ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ 
ιφγσ ηεο χπαξμεο ζηαζεξψλ εμφδσλ θαη αλειαζηηθψλ δαπαλψλ κε άκεζε επηβαξπληηθή ζπλέπεηα επί ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 
 
Ζ κεηαβνιή ησλ παξαθάησ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία, απφ ηε ρξήζε 2013 ζηε ρξήζε 2014 έρεη σο θάησζη : 
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 % επί ησλ πσιήζεσλ 31.12.2014 % 31.12.2013 % 31.12.2014 % 31.12.2013 %

Ξσιήζεηο Δκπνξ/ησλ-πεξεζηψλ-Ινηπψλ 8.558.240,46 24,75 8.799.798,00 20,47 12.607.208,09 34,94 13.451.811,28 30,48

Ξσιήζεηο Βηνινγηθψλ Ξεξ.ζηνηρείσλ(ΒΞΠ) 26.026.072,63 75,25 34.180.121,75 79,53 23.474.620,62 65,06 30.682.038,43 69,52

Θύθινο εξγαζηώλ 34.584.313,09 100,00 42.979.919,75 100,00 36.081.828,71 100,00 44.133.849,71 100,00

Κηθηά θέξδε εκπνξ/ησλ-πεξεζηψλ-ινηπψλ 461.684,02 5,39 1.164.800,20 13,24 1.630.370,70 12,93 1.941.313,89 14,43

Κηθηά Θέξδε απφ ηα ΒΞΠ -11.960.389,00 -45,96 1.382.538,19 4,04 -11.262.363,61 -47,98 1.067.596,92 3,48

Ππλνιηθά κηθηά θέξδε -11.498.704,98 -33,25 2.547.338,39 5,93 -9.631.992,91 -26,69 3.008.910,81 6,82

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -1.850.051,38 -5,35 -1.789.857,03 -4,16 -1.572.853,56 -4,36 -1.663.544,19 -3,77

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -4.012.940,29 -11,60 -4.898.550,26 -11,40 -3.956.777,17 -10,97 -5.170.935,65 -11,72

Ινηπά έζνδα-έμνδα -77.340,99 -0,22 -976.828,19 -2,27 -365.163,69 -1,01 -1.253.163,03 -2,84

Σξεκ/θά Απνηειέζκαηα -2.324.391,14 -6,72 -2.509.601,34 -5,84 -2.258.522,84 -6,26 -2.445.888,75 -5,54

Θέξδε πξν θφξ, ρξεκ/θψλ ,επελδ & απνζβ(ΔΒΗΡDA) -16.172.154,01 -46,76 -3.864.379,92 -8,99 -14.409.752,14 -39,94 -3.932.816,38 -8,91

Θέξδε πξν θφξ, ρξεκ/θψλ ,επελδ απνη (EBIΡ) -17.448.549,77 -50,45 -5.210.978,64 -12,12 -15.527.477,84 -43,03 -5.082.312,71 -11,52

Θέξδε πξν θόξσλ -19.763.428,79 -57,15 -7.627.498,43 -17,75 -17.785.310,17 -49,29 -7.524.620,81 -17,05

Φφξνη 2.266.000,67 6,55 -1.197.038,76 -2,79 1.969.634,39 5,46 -1.144.972,11 -2,59

Θέξδε κεηά θνξσλ -17.497.428,12 -50,59 -8.824.537,19 -20,53 -15.815.675,78 -43,83 -8.669.592,92 -19,64

Θέξδε αλά κεηνρή -0,5709 -0,2893 -0,5204  -0,2856  

 Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 
2.1.2 Δπηζεκάλζεηο επί ησλ ππνρξεώζεσλ  
 
Ν Όκηινο θαη ε εηαηξεία  θαηά ηελ 31.12.2014 θαη αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, έρεη ηηο παξαθάησ ιεμηπξφζεζκεο 
νθεηιέο :  

-- πνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηνλ Όκηιν 3.566 ρηι. € θαη ηελ εηαηξεία 3.122ρηι. € πεξίπνπ. 
-- πνρξεψζεηο ζε ακνηβέο πξνζσπηθνχ γηα ηνλ Όκηιν 2.334 ρηι. € θαη ηελ εηαηξεία 2.109 ρηι. € πεξίπνπ. 
-- πνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο γηα ηνλ Όκηιν 12.480 ρηι θαη γηα ηελ εηαηξεία  11.668 ρηι. € πεξίπνπ. 
-- πνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην γηα ηνλ Όκηιν 398  ρηι. € θαη γηα ηελ εηαηξεία 321 ρηι. €. 
-- πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο γηα ηνλ Όκηιν 3.967 ρηι. € θαη γηα ηελ εηαηξεία 3.634 ρηι. €. 

 
3. Δθηίκεζε ηεο κειινληηθήο πνξείαο  
 
Ζ δηνίθεζε, κε δεδνκέλν ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ζηε ρξήζε 2010 θαη ηελ επάλνδν ηεο θεξδνθνξίαο ζηηο 
ρξήζεηο 2011 θαη 2012,  πηζηεχεη φηη παξά ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ πψιεζεο  θαη παξά ηηο δπζκελείο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηελ 
ξεπζηφηεηα πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηελ ρξήζε 2013 θαη 2014 ζα ζπλερηζζεί ε πνξεία ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ νκίινπ.  πνζηεξηθηηθή ηεο 
παξαπάλσ άπνςεο ήηαλ θαη ε αλακελφκελε επηθχξσζε, απφ Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν  Αζελψλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 9/4/2014, ηεο 
ζπκθσλίαο αλαδηάξζξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο. Όκσο ε απφ 21/11/2014 απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο 
Ξξσηνδηθείνπ δεκηνπξγεί κηα εκπινθή ζηελ ζρεδηαζζείζα πνξεία ηνπ νκίινπ. Ξαξά ηελ  θαη΄αξρήλ δπζκελή εμέιημε, ε δηνίθεζε ηεο 
εηαηξείαο εθηηκά φηη κε ηελ ζπλαίλεζε ησλ ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ θαη ηελ ππνβιεζείζα έθεζε θαηά ηεο παξαπάλσ απνξξηπηηθήο 
απφθαζεο ζα εμεβξεζεί βηψζηκε ιχζε γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηειηθά  ζα απειεπζεξσζεί ε αλαγθαία 
ξεπζηφηεηα γηα βηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ. 
 
4. Δθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο 
 
Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ πξνθχπηεη νπζηψδεο ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο. Νη 
παξάγνληεο πνπ ζηεξίδνπλ απηή ηελ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο είλαη νη θάησζη : 
 
• Νπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ είρε επέιζεη ζπκθσλία κε ην 61,4 % ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ηξαπεδψλ) γηα αλαδηάξζξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, ηεο νπνίαο ε επηθχξσζε αλακέλνληαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε 
ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηεο 9/4/2014. Όκσο ην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ κε ηελ ππ΄αξηζ. 1078/20.11.2014 
απφθαζή ηνπ δελ πξνέβεη ζηελ επηθχξσζε ηεο θαηά ην άξζξν 106β ηνπ Λ.3588/2007 ζπκθσλίαο εηαηξείαο θαη πηζησηψλ. Ζ εηαηξεία 
κεηά απφ ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο πηζησηέο θαη ηελ ζηήξημε ηνπ 61,4% ησλ ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ θαηέζεζε έθεζε θαηά ηεο 
παξαπάλσ απνξξηπηηθήο απφθαζεο  ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία έρεη ηελ ζηήξημε ησλ 
ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμεχξεζε βηψζηκεο ιχζεο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, 
θαη απφ ηεο κέρξη ζήκεξα ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο εθηηκά φηη ζα επηηεπρζεί ε εμεχξεζε ησλ βηψζηκεο ιχζεο. 
• Ξαξά ηηο απψιεηεο ιφγσ κε επαξθνχο ηξνθνδνζίαο πνπ ππήξμαλ ζηηο ρξήζεηο 2013 θαη  2014 θαη δεδνκέλνπ φηη ππήξμαλ λέεο 
ηνπνζεηήζεηο γφλνπ γηα πάρπλζε, πθίζηαληαη επαξθή απνζέκαηα ηρζχσλ ηεο εηαηξείαο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο πνζφηεηεο ησλ 
πξνζδνθψκελσλ πσιήζεσλ ησλ επνκέλσλ κελψλ. 
• Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο  θαη ε παξάιιειε  κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.  Απφ 
ηελ εμειηθηηθή βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξήζεσλ 2009, 2010 θαη 2011 εληζρχεηαη ε αλσηέξσ άπνςή καο φηη είλαη εθηθηή ε 
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο,  θαζφζνλ ε εηαηξεία θάησ απφ απηέο ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο θαηφξζσζε κεηά απφ δηαξζξσηηθέο 
αιιαγέο ζηηο νπνίεο πξνέβε εληφο ησλ ρξήζεσλ 2009 θαη 2010 λα δηαηεξήζεη ηνλ ηρζπνπιεζπζκφ  ηεο, λα θαιχπηεη ηηο 
 ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο  θαη λα εμνθιήζεη εληφο ηεο ρξήζεσο 2009  θαη κέξνο ησλ δαλείσλ ηεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.756 ρηι. € 
θαη εληφο ησλ ρξήζεσλ 2010, 2011, 2012 θαη 2013 έρεη αξρίζεη λα εμππεξεηεί θαη ρξέε πξνο πξνκεζεπηέο (ε εηαηξεία έρεη θαηαβάιεη 
κέρξη ηελ 31.12.2014 ζπλνιηθά πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπ αξ.99 ζπλνιηθά πεξίπνπ  30 εθαηνκκχξηα επξψ.  Δπηπξνζζέησο δε ε ζεκαληηθή 
βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ επεηεχρζε ζηηο ρξήζεηο 2010,  2011 θαη 2012 θαηαδεηθλχεη ην εθηθηφ ηεο ζπλέρηζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο.  Ρα δεκηνγφλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2013 θαη εηδηθά ηεο ρξήζεσο 2014 νθείινληαη ζε πξνβιήκαηα 
κε επαξθνχο θαη κε νξζνινγηθήο ζίηηζεο θαη γεληθφηεξα κε νξζνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ, πξνβιήκαηα απνθιεηζηηθά 
εδξαδφκελα ζηελ αλεπάξθεηα ξεπζηφηεηαο. 
• Ζ κέζε ηηκή πψιεζεο κεγάινπ ςαξηνχ ζα αλαθάκςεη κειινληηθά ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζε επίπεδα ηέηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 
θεξδνθφξα απνηειέζκαηα 
 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα, ε Γηνίθεζε θαηάξηηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 



Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις για την τρήση  από 1
η
 Ιανοσαρίοσ έως 31
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Β. ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ 
 
• ΓΑΛΔΗΠΚΝΠ-ΘΗΛΓΛΝΠ ΔΞΗΡΝΘΗΝ  
 
Δμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν  2.1.2., ν Όκηινο πξνο ην παξφλ,  έρεη απνιέζεη αθελφο ηελ 
δπλαηφηεηα επηπιένλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηηο Ρξάπεδεο. 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο βαζηδφκελε ζηελ κέρξη ζήκεξα  πνξεία ηεο εηαηξείαο εθηηκά, φηη ζα αληαπεμέιζεη ζηελ παξαηεηακέλε έιιεηςε 
ξεπζηφηεηαο. Ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλεπψο ηα έζνδα θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο δελ 
επεξεάδνληαη νπζηαζηηθά απφ ηελ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ν θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνθχπηεη θπξίσο απφ καθξνπξφζεζκν θαη 
βξαρππξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζε € κε θπκαηλφκελν επηηφθην. 
Γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2014 – 31.12.2014 ηα κεηά απφ θφξνπο απνηειέζκαηα θαη ε θαζαξή ζέζε ηνπ Νκίινπ ζα είραλ δηακνξθσζεί θαηά  
480 ρηι. €  ρακειφηεξα / πςειφηεξα ελψ γηα ηελ Δηαηξεία ζα είραλ δηακνξθσζεί θαηά 464 ρηι. € ρακειφηεξα / πςειφηεξα αλ ηα επηηφθηα 
ηνπ € ήηαλ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο πςειφηεξα / ρακειφηεξα, κε ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Απηφ ζα ζπλέβαηλε 
θπξίσο ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ / ρακειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε θπκαηλφκελν επηηφθην ζε €. 
 
• ΞΔΙΑΡΔΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ -ΞIΠΡΥΡΗΘΝΠ ΘΗΛΓΛΝΠ  
 
Ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάπνηα απφ ηα ζπκβαιιφκελα µε απηφλ κέξε, θπξίσο ιφγσ ηεο 
κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ. Αληίζεηα νη απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο δελ παξνπζηάδνπλ αλάινγε 
δηαζπνξά. Ζ Δηαηξεία έρεη δηαρσξίζεη ην πειαηνιφγην ηεο ζε πειάηεο γφλνπ θαη κεγάινπ ςαξηνχ.  
Όκσο ε Διιεληθή θαζψο θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε θαηά πνιχ ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο 
εθηίζεηαη ν Όκηινο. Ν Όκηινο πξνζπαζεί ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ απηφ είλαη δπλαηφλ λα δηαζθαιηζηεί έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε 
παξαθξάηεζε ηεο θπξηφηεηαο αγαζψλ (θπξίσο γφλνπ) θαη κε αζθάιηζε γηα πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ. 
 
• ΠΛΑΙΙΑΓΚΑΡΗΘΝΠ ΘΗΛΓΛΝΠ  
 
Ν ζπλαιιαγµαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχµαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ µέζσλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγµαηηθέο  ηζνηηµίεο. Ζ µεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηνπ 
Νµίινπ είλαη ζε Δπξψ, δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφµηζµα θαη σο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε ζε 
ζπλαιιαγµαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο ραµειή. 
 
• ΘΗΛΓΛΝΠ ΟΔΠΡΝΡΖΡΑΠ  
 
Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζε δπζρεξή ζέζε φζνλ αθνξά ηελ ξεπζηφηεηα. Δπηπξνζζέησο δε : 
α).  Απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2008 θαη κέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία φρη κφλν δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα αληιήζεη λέα δάλεηα αιιά έρεη εμνθιήζεη 
θαη κέξνο ησλ παιαηψλ δαλείσλ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο ηεο ρψξαο καο, δελ θαζίζηαηαη εθηθηφο ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο  θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη ην ελδερφκελν ε εηαηξεία λα κε 
θαηαζηεί δπλαηφλ λα αληιήζεη ηα απνιχησο αλαγθαία θεθαιαία θίλεζεο ηα νπνία ζα θαζηζηνχζαλ επρεξέζηεξε ηελ γξήγνξε αλάπηπμε 
ηεο εηαηξείαο ζηα πξν ηεο θξίζεο επίπεδα.  
β). Ξεξαηηέξσ ην έληνλν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά, σο απφηνθν ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο 
ρψξαο καο θαζηζηά δπζρεξή ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ ξεπζηνπνίεζεο ησλ απαηηήζεψλ ηεο κε άκεζε ζπλέπεηα ζηελ ξεπζηφηεηα ηνπ 
νκίινπ.  
γ). Βάζεη ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο  εληφο ηνπ έηνπο 2012 άξρηζε  θαη  ε ηκεκαηηθή εμφθιεζε ησλ πηζησηψλ κε κεγάια ππφινηπα 
νθεηιψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εηζπξάμεσλ  άγεηαη ζε εμφθιεζε ησλ παιαηψλ ππνινίπσλ. 
δ). Γεδνκέλνπ φηη ν ζηφρνο ηνπ νκίινπ ήηαλ  λα επαλέιζεη ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ζηα πξν ηεο θξίζεσο επίπεδα, φιεο νη ελέξγεηεο 
ηεο δηνίθεζεο ζπλέηεηλαλ ζηελ ηνπνζέηεζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο γφλνπ γηα πάρπλζε, κε ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο : 
-- ηελ απψιεηα ξεπζηφηεηαο απφ κεησκέλεο πσιήζεηο γφλνπ ιφγσ ηνπνζεηήζεσλ γφλνπ ζηηο κνλάδεο πάρπλζεο ηνπ νκίινπ. 
-- ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ πάρπλζεο απνξξφθεζε θαη ζα ζπλερίζεη λα απνξξνθά ηκήκα ηεο δηαζέζηκεο 
ξεπζηφηεηαο γηα επεθηάζεηο θαη ζπληεξήζεηο ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ. 
-- ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ γφλνπ ζηηο κνλάδεο πάρπλζεο πνπ έγηλε ζηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 είρε σο ζπλέπεηα ηελ 
αλάγθε θαηαλάισζεο  κεγάισλ πνζνηήησλ  ηρζπνηξνθψλ εληφο ηεο ρξήζεσο 2013. Ζ ρξεκαηνδφηεζε φκσο ηεο αγνξάο απηψλ ησλ 
αλαγθαίσλ πνζνηήησλ ηρζπνηξνθψλ θαη παξά ην γεγνλφο ηεο κε επαξθνχο ζίηηζεο είρε σο ζπλέπεηα ηελ απνξξφθεζε κεγάινπ ηκήκαηνο  
ηεο δηαζέζηκεο ξεπζηφηεηαο θαη δεδνκέλνπ φηη νη πσιήζεηο ησλ ηρζχσλ έρνπλ ζεκαληηθή ρξνληθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθηξνθήο ησλ ηρζχσλ ε επάξθεηα ηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ ρξήζε 2013 απέβε νξηαθή. Ακεζε επίπησζε ησλ 
αλσηέξσ ήηαλ ε ζίηηζε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ λα κε είλαη ε πξέπνπζα ήδε απφ ηελ ρξήζε 2013 κε πεξαηηέξσ επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ απφ ην ηέινο ηνπ 2013 κέρξη θαη ζήκεξα. 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα θαη παξά ηελ επηηεπρζείζα κέρξη ζήκεξα αλαδηάξζξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ, ν θίλδπλνο 
ξεπζηφηεηαο ζα είλαη γηα ηελ ρξήζε 2015 ν ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν φκηινο. Πε θάζε πεξίπησζε ε 
δηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζα πξνβεί ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα  κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ δηαηήξεζεο ηεο 
απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ αλαγθαία ρξεκαηνδφηεζε ηεο επαξθνχο αλάπηπμεο ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ. Πηα πιαίζηα απηήο ηεο 
πξνζπάζεηαο γηα ηελ εμεχξεζε ηεο αλαγθαίαο ξεπζηφηεηαο εληάζζεηαη θαη ε πξναλαθεξζείζα ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο 
γηα ηελ ζπλνιηθή αλαδηάξζσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο.   
 
• ΘΗΛΓΛΝΠ ΑΞΝΘΔΚΑΡΥΛ  
 
Θίλδπλνο θπζηθήο απψιεηαο πξντφλησλ 
Ν Όκηινο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (24σξε θχιαμε, ζπλερήο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, ηερληθνχο αζθαιείαο  
θ.α.) γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο, 
ειιηπή ζπληήξεζε θιπ. Ρα θαηλφκελα απψιεηαο απφ ηα αλσηέξσ είλαη πεξηνξηζκέλα ζην ειάρηζην δπλαηφ.  
Δμ αηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο ηκήκα ησλ απνζεκάησλ ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ ζήκεξα παξακέλεη αλαζθάιηζην, κε 
φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη απηφ ην γεγνλφο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα επηηχρεη 
ηελ αζθάιηζε ησλ απνζεκάησλ πξνβαίλνληαο ζε ζρεηηθνχο δηαθαλνληζκνχο. 
Νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο Δπξσπατθέο αγνξέο θαη ηελ δήηεζε θαη πξνζθνξά ησλ ελ ιφγσ αγνξψλ 
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έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζην θίλδπλν ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ. 
 

Γ. ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖ ΙΖΜΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 
 
Απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ρξήζεσο 2014 (31.12.2014) θαη κέρξη ζήκεξα δελ ζπλέβεζαλ άιια, εθηφο ηεο αλαθεξζείζαο αλσηέξσ 
ζπκθσλίαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πηζησηψλ γηα αλαδηάξζξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε  ζηηο νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο. 
 

Γ. ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ  

Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ µε απηήλ πξνζψπσλ, 
(ζπλδεφκελα κέξε) φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24. 

 
Νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο 
φξνπο ηεο αγνξάο.  
Νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ζπλίζηαληαη ζηελ αγνξά - πψιεζε θπξίσο γφλνπ, κεγάινπ ςαξηνχ, ηξνθψλ, εμνπιηζκνχ 
ηρζπνθαιιηέξγεηαο, παξνρή ππεξεζηψλ ζπζθεπαζίαο θαη παιιεηνπνίεζεο θαη άιιεο ζπλαιιαγέο αζήκαληεο αμίαο ζε ζρέζε κε ηα 
νηθνλνκηθά κεγέζε. Ζ κεηξηθή εηαηξεία πσιεί ην γφλν θαη ηξνθέο ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζε ηηκέο αγνξάο νη νπνίεο φηαλ ηειεηψζεη ε 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ηελ αλάπηπμε ηνπ κεγάινπ ςαξηνχ(16-24 κήλεο) κεηαπσινχλ ζηελ εηαηξεία,  επίζεο ζε ηηκέο αγνξάο, ε νπνία 
ηειηθά κεηαπσιεί εθηφο Νκίινπ. Ζ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ πξνο εηαηξεία πξαγκαηνπνηείηαη θαηά βάζε κε ην 
ζπκςεθηζκφ απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ θαη θαηά δεχηεξν κε επηηαγέο θαη θαηαζέζεηο φςεσο ζε ρξφλνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα ζπλήζε 
πηζησηηθά φξηα ηεο αγνξάο ηνπ θιάδνπ. Απφ ην Β εμάκελν ηνπ 2009 κέρξη θαη ζήκεξα ε  εηαηξεία «ECOFEED AE», πνπ απνηειεί 
ζπλδεδεκέλν κέξνο  (θνηλφο βαζηθφο κέηνρνο) παξακέλεη ν βαζηθφο πξνκεζεπηήο ηρζπνηξνθψλ  θαη θαηά ζπλέπεηα ην κεγαιχηεξν κέξνο 
ησλ   αγνξψλ ηρζπνηξνθψλ ηνπ νκίινπ γίλεηαη απφ ηελ εηαηξεία «ECOFEED AE» ζε ηηκέο ίδηεο κε εθείλεο ησλ άιισλ πξνκεζεπηψλ. 
Θαηά ην έηνο 2014 νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο απφ θαη πξνο ηελ εηαηξεία θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα 
θάζε κηαο εηαηξείαο πνπ πξφεθπςαλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο µε ηελ εηαηξεία ζχκθσλα µε ηα ΓΞΣΞ είλαη νη αθφινπζεο: 
 

Ινηπά Ινηπά

Ππλεδεκέλα Γηεζπληηθά Ππλεδεκέλα Γηεζπληηθά 

Πεκ. Θπγαηξηθέο Ππγγελείο Κέξε Πηειέρε Πχλνιν Θπγαηξηθέο Ππγγελείο Κέξε Πηειέρε Πχλνιν

Απαηηήζεηο από :

ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ 0,00 0,00 3.231.806,21 0,00 0,00 3.231.806,21

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΙΙΝΛΖ AE 0,00 0,00 312.112,16 0,00 0,00 312.112,16

ECOFEED AE 0,00 373.869,16 373.869,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 68.483,29 68.483,29 68.483,29 68.483,29

Πύλνιν 0,00 0,00 373.869,16 68.483,29 442.352,45 3.543.918,37 0,00 0,00 68.483,29 3.612.401,66

πνρξεώζεηο πξνο :

ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ 0,00 0,00 496.384,11 0,00 0,00 496.384,11

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΙΙΝΛΖ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 0,00 1.504.358,57 1.504.358,57 0,00 0,00 451.874,55 451.874,55

Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 598.141,28 598.141,28 598.141,28 598.141,28

Πύλνιν 0,00 0,00 1.504.358,57 598.141,28 2.102.499,85 496.384,11 0,00 451.874,55 598.141,28 1.546.399,94

Ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ Γηνίθεζεο

Κεηξηθή 580.709,33 580.709,33 580.709,33 580.709,33

ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ 0,00 0,00

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ 0,00 0,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00

ΘΑΙΙΝΛΖ AE 0,00 0,00

ECOFEED AE 0,00 0,00

Πύλνιν 0,00 0,00 0,00 580.709,33 580.709,33 0,00 0,00 0,00 580.709,33 580.709,33

Ν Νκηινο Ζ Δηαηξεία
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Ινηπά Ινηπά

Ππλεδεκέλα Ππλεδεκέλα

Πεκ. Θπγαηξηθέο Ππγγελείο Κέξε Πχλνιν Θπγαηξηθέο Ππγγελείο Κέξε Πχλνιν

Αγνξέο Αγαζώλ από :

ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ 0,00 0,00 1.581.123,39 0,00 0,00 1.581.123,39

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ 0,00 0,00 1.626.949,24 0,00 0,00 1.626.949,24

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΙΙΝΛΖ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 15.654.495,17 15.654.495,17 13.250.591,91 13.250.591,91

Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00

Πύλνιν 0,00 0,00 15.654.495,17 15.654.495,17 3.208.072,63 0,00 13.250.591,91 16.458.664,54

Αγνξέο πεξεζηώλ από :

ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ 0,00 0,00 148.238,60 0,00 0,00 148.238,60

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΙΙΝΛΖ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00

Πύλνιν 0,00 0,00 0,00 0,00 148.238,60 0,00 0,00 148.238,60

Ινηπά έμνδα (ελνίθηα)

ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΙΙΑΠΠΗΝ ΞΑΟΘΝ Α.Δ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΙΙΝΛΖ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00

Πύλνιν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ξσιήζεηο Αγαζώλ πξνο :

ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ 0,00 0,00 5.269.963,69 0,00 0,00 5.269.963,69

ΘΑΙΙΑΠΠΗΝ ΞΑΟΘΝ Α.Δ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ 0,00 0,00 786.592,97 0,00 0,00 786.592,97

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΙΙΝΛΖ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 395.486,05 395.486,05 0,00 395.486,05 395.486,05

Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00

Πύλνιν 0,00 0,00 395.486,05 395.486,05 6.056.556,66 0,00 395.486,05 6.452.042,71

Ξσιήζεηο πεξεζηώλ πξνο :

ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ 0,00 9.704,00 0,00 9.704,00

ΘΑΙΙΑΠΠΗΝ ΞΑΟΘΝ Α.Δ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΙΙΝΛΖ AE 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00

ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 23.086,88 23.086,88 0,00 23.086,88 23.086,88

Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν 0,00 0,00 23.086,88 23.086,88 16.904,00 0,00 23.086,88 39.990,88

Ινηπά έζνδα (ελνίθηα)

ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΙΙΑΠΠΗΝ ΞΑΟΘΝ Α.Δ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ 0,00 3.120,00 0,00 3.120,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΙΙΝΛΖ AE 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00

ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν 0,00 0,00 0,00 0,00 4.470,00 0,00 0,00 4.470,00

Ν Νκηινο Ζ Δηαηξεία

 
 
Όιεο νη παξαπάλσ εηαηξείεο είλαη ζπγαηξηθέο εθηφο ηεο εηαηξείαο ECOFEED AE ε νπνία απνηειεί ζπλδεδεκέλν κέξνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
ΓΙΞ 24 (θνηλφο βαζηθφο κέηνρνο). 

 

Δ. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΞΑΟ.7 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΡΝ λ. 3556/2007 

 
Ζ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο πεξηέρεη 
πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 & 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007. 
 
1.       Γηάξζξσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ελλέα εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο ελληαθφζηα (9.420.900) δηαηξνχκελν ζε 
ηξηάληα εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο ελελήληα ρηιηάδεο (30.390.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ελφο ιεπηψλ (0,31) ηνπ Δπξψ 
έθαζηε. Όιεο νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζηε θαηεγνξία Κεζαίαο 
– Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο. 
Νη  κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ. 
2.       Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. 
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε απφ ην θαηαζηαηηθφ 
ηεο. 
3.        Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 51/1992. 
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Νη κέηνρνη ηεο εηαηξίαο πνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5,00% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είλαη νη θάησζη: 
1) Ησάλλεο Θαηζηβέιεο θαη 
2) Nigel Lewis.  

Θαλέλα άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ θαηέρεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.  
4. Θάηνρνη θάζε είδνπο κεηνρψλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 
5. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 
Γελ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 
Πηελ εηαηξεία έρνπλ πεξηέιζεη ηα θάησζη φζνλ αθνξά ηε δέζκεπζε κεηνρψλ ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ : 
Ν θ. Θαηζηβέιεο Ησάλλεο έρεη δεζκεχζεη α) 1.500.000 κεηνρέο ζηελ ALPHA BANK.Ρν δηθαίσκα ςήθνπ έρεη ε ηξάπεδα ε νπνία ηνπ ρνξεγεί 
εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο ζε θάζε Γεληθή Ππλέιεπζε β) 4.450.000 κεηνρέο ζηελ ππφ εθθαζάξηζε  ΑΡΔΒΑΛΘ ρσξίο εθρψξεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ςήθνπ, γ) 200.000 κεηνρέο ζηελ ηφηε FBB BANK θαη ηψξα Δζληθή Ρξάπεδα ρσξίο εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ, δ) 
340.574 κεηνρέο ζηελ EFG EUROBANK, ρσξίο εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ. 
Ν θ. Lewis Nigel έρεη δεζκεχζεη α) 1.000.000 κεηνρέο ζηελ ALPHA BANK.Ρν δηθαίσκα ςήθνπ έρεη ε ηξάπεδα, ε νπνία ηνπ ρνξεγεί 
εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο ζε θάζε Γεληθή Ππλέιεπζε β) 3.150.000 κεηνρέο ζηελ ππφ εθθαζάξηζε  ΑΡΔΒΑΛΘ ρσξίο εθρψξεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ςήθνπ, γ) 200.000 κεηνρέο ζηελ ηφηε FBB BANK θαη ηψξα Δζληθή Ρξάπεδα ρσξίο εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη δ) 
2.785.540 κεηνρέο ζηελ EFG EUROBANK, ρσξίο εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ  
Νη παξαπάλσ δεζκεχζεηο ηζρχνπλ κέρξη ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ. 
6. Ππκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ 
κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο. 
7. Θαλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 
Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη 
ζήκεξα. 
8. Αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. 
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, νη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ 
εηαηξείεο κπνξνχλ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηνπο, λα απνθηνχλ ίδηεο κεηνρέο κέζσ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ 
Αζελψλ κέρξη πνζνζηνχ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηεο ζηήξημεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο  θαη κε 
εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη δηαδηθαζίεο ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Γελ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε ζην 
θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 
9.         Πεκαληηθή ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηείηαη ή ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ 
έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκθσλίαο απηήο. 
Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα ζπκθσλία. 
10.  Θάζε ζπκθσλία πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, ε νπνία 
πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκφ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο 
εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ 
θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο 
ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 
Δ. ΓΖΙΥΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 
 
1. Θώδηθαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 
 
Κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Λ.3873/2010, νη αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο νξίδνληαλ κέζα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.2190/1920, ηνπ 
Λ.3016/2002 (επηβνιή ζπκκεηνρήο κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ησλ εηζεγκέλσλ 
εηαηξεηψλ, νξηζκφ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο),  θαη ηνπ Λ. 3693/2008 (νξηζκφο επηηξνπήο ειέγρνπ). Κε ηνλ Λ. 
3884/2010 επηβιήζεθαλ πεξαηηέξσ γλσζηνπνηήζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ. Νη 
παξαπάλσ αξρέο πνπ επηβάιινληαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο λφκνπο εθαξκφδνληαλ απφ ηελ εηαηξεία. 
Κέρξη ζήκεξα δηακνξθσκέλνο Θψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (εθεμήο «Θψδηθαο) είλαη εθείλνο ηνπ Ππλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Βηνκεραληψλ (Π.Δ.Β.) θαη ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf. Ζ εηαηξεία κε έρνληαο δηακνξθψζεη δηθφο ηεο Θψδηθα Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο απνθάζηζε λα εθαξκφζεη ηνλ ελ ιφγσ θψδηθα ζην βαζκφ θαη ζηα ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ. 
Πχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ θψδηθα ε εηαηξεία θαηαηάζζεηαη ζηηο εηαηξείεο «κηθξφηεξνπ κεγέζνπο» θαη θαηά ζπλέπεηα θαζίζηαηαη 
ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηηο «γεληθέο αξρέο» ηνπ Θψδηθα θαη «εηδηθέο πξαθηηθέο». Πρεηηθά κε «εηδηθέο πξαθηηθέο», 
πιελ εθείλσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η γηα ηηο νπνίεο παξέιθεη ε ππνρξέσζε πεξί  εμήγεζεο κε ζπκκφξθσζεο, πθίζηαληαη απνθιίζεηο 
ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο πεξίπησζεο κε εθαξκνγήο, γηα ηηο νπνίεο αθνινπζεί ζχληνκε αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ 
δηθαηνινγνχλ απηέο.  
Νη ζπγθεθξηκέλεο απνθιίζεηο είλαη νη εμήο: 
 
Κέξνο Α – Ρν Γ.Π. θαη ηα κέιε ηνπ 
Η. Οφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.Π. 
Νη ξφινη ηφζν ηνπ ΓΠ φζν θαη ηεο Γηνίθεζεο δελ πξνζδηνξίδνληαη θαη δελ ηεθκεξηψλνληαη κε ζαθήλεηα ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο 
νχηε ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο νχηε  θαη έρεη πηνζεηεζεί ζαθήο πνιηηηθή αλάζεζεο εμνπζηψλ ζηε Γηνίθεζε κε θαηάινγν ησλ 
δεηεκάησλ γηα ηα νπνία ην ΓΠ έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη  δεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο θαη ε δπζρεξήο ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε πνπ 
βξίζθεηαη ε εηαηξεία δελ πξνζθέξνληαη ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή γηα πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ πνιηθψλ. 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη πξνβεί ζηελ ζχζηαζε μερσξηζηήο επηηξνπήο, πνπ λα πξνΐζηαηαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 
ππνςεθηνηήησλ γηα εθινγή ζην Γ.Π. θαη λα πξνεηνηκάδεη πξνηάζεηο πξνο ην Γ.Π. φζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη 
ησλ βαζηθψλ αλψηαησλ ζηειερψλ, δεδνκέλνπ φηη ε πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο απηέο είλαη ζηαζεξή θαη δηακνξθσκέλε. 
IΗ. Θαζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη πηνζεηήζεη, σο κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο εηαηξίαο, πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ 
ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ζηελ εηαηξία, θαζψο νη ελ ιφγσ πνιηηηθέο δελ έρνπλ αθφκε δηακνξθσζεί. 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf


Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις για την τρήση  από 1
η
 Ιανοσαρίοσ έως 31

η  
Δεκεμβρίοσ 2014             Σελίδα 11 

 

Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε αλαιπηηθήο γλσζηνπνίεζεο ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ζεκαληηθψλ ή εθηειεζηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε εηαηξίεο θαη κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ.Π. 
ΗΗΗ. Αλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γ.Π. 
Πηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ε εηαηξία καο δελ δχλαηαη λα ελαξκνληζζεί κε ηελ εηδηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ επηηξνπή αλάδεημεο 
ππνςεθηνηήησλ. 
ΗV. Ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
Γελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαζψο νη δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο 
αμηνινγνχληαη σο επαξθείο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ.  
Γελ ηεξείηαη 12κελν πξφγξακκα δξάζεο θαζφζνλ θξίλεηαη επρεξήο ε άκεζε ζχγθιεζε θαη ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΠ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
εηαηξείαο. 
Γελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε ζέζε εηαηξηθνχ Γξακκαηέα θαζφζνλ θξίλεηαη φηη ην κέγεζνο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο δελ θαζηζηνχλ 
αλαγθαία, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ησλ πθηζηάκελσλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, ηε ζεζκνζέηεζε απηήο ηεο ζέζεο. 
Γελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα χπαξμε πξνγξακκάησλ εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο γηα ηα λέα κέιε ηνπ Γ.Π. αιιά θαη ηελ δηαξθή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε γηα ηα ππφινηπα κέιε, δεδνκέλνπ φηη πξνηείλνληαη πξνο εθινγή σο κέιε ηνπ ΓΠ πξφζσπα πνπ 
δηαζέηνπλ ηθαλή θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηα δεηήκαηα ηεο εηαηξίαο θαη δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 
ηθαλφηεηεο. 
Γελ πθίζηαηαη πάγηα πξφβιεςε γηα παξνρή επαξθψλ πφξσλ πξνο ηηο επηηξνπέο ηνπ Γ.Π. γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη γηα 
ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδνληαη, θαζψο νη ζρεηηθνί πφξνη εγθξίλνληαη αλά πεξίπησζε απφ ηελ δηνίθεζε 
ηεο εηαηξείαο, κε βάζε ηηο εθάζηνηε εηαηξηθέο αλάγθεο. 
V. Αμηνιφγεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ.Π. θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ, νχηε 
αμηνινγείηαη ε επίδνζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. κε δηαδηθαζία ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη ν αλεμάξηεηνο Αληηπξφεδξνο ή άιιν κε εθηειεζηηθφ 
κέινο ηνπ Γ.Π., επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δελ ζεσξείηαη αλαγθαία κε βάζε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξίαο. 
Κέξνο Β - Δζσηεξηθφο έιεγρνο 
I. Πχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
Ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο, θαη ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εηαηξεία, δελ δηαηίζεληαη ηδηαίηεξα θνλδχιηα ζηελ 
επηηξνπή ειέγρνπ γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο ρξήζε ππεξεζηψλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ. 
Ξξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο επί πιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Λφκνπ. 
Ζ εηαηξία φζνλ αθνξά ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, εθαξκφδεη πηζηά φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη 
απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία θαη δελ αθνινπζνχληαη εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Λφκνπ. 
 
2. Πύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ. 
2.1. Θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 
Ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο εηαηξίαο δηελεξγείηαη απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ εζσηεξηθφ 
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη είλαη αλεμάξηεηε ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. Ν έιεγρνο ζηελ βάζε ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη θαη ε ζρεηηθή 
έθζεζε δηελεξγείηαη εληφο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 
8 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, θαζψο επίζεο θαη κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε 5/204/2000 ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, φπσο 
ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 3/348/2005 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 
Θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δεηά θαη έρεη ηελ απφιπηε θαη δηαξθή ζπλεξγαζία ηεο δηνίθεζεο 
πξνθεηκέλνπ λα ηεο παξαζρεζνχλ φιεο νη αηηεζείζεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία θαη ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ βηβιίσλ, 
εγγξάθσλ, αξρείσλ, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ραξηνθπιαθίσλ ηεο εηαηξίαο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εθ κέξνπο ηεο εχινγεο 
δηαζθάιηζεο γηα ηελ θαηάξηηζε εθζέζεσλ πνπ ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο. Ν έιεγρνο επεθηείλεηαη ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ ιφγσ πςεινχ 
βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο, κεγάινπ φγθνπ δνζνιεςηψλ, θηλδχλσλ πνπ νθείινληαη ζε παξαιήςεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε ηήξεζεο 
εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ αιινίσζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ζε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ πξνυπνινγηζζέλησλ θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ κεγεζψλ. Ν έιεγρνο δελ 
αζρνιείηαη κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη δελ αμηνινγεί ηηο εθάζηνηε εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο, 
θαζψο απηά απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ηεο εηαηξίαο. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζε ζηαζεξή θαη κφληκε βάζε 
ειέγρνληαη θαη εμεηάδνληαη αθελφο ε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο, αθεηέξνπ ε ιεηηνπξγία ηεο 
ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ησλ κεηφρσλ θαη ε ππεξεζία εηαηξηθψλ αλαθνηλψζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3016/2002 
θαη ησλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Ζ ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, γίλεηαη 
κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο ειεγρφκελεο Γηεπζχλζεηο ή ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο, θαη αθνξνχλ ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ 
ειέγρνπ δειαδή νπζηψδε επξήκαηα γηα ηα νπνία νπσζδήπνηε πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε Γηνίθεζε θαη γηα ηα νπνία νπσζδήπνηε πξέπεη λα 
δνζεί άκεζε ιχζε.  
 
2.2. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
Ζ εηαηξία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο έρνπλ επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε πξνεγκέλσλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 
εμαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζε κεληαία βάζε θαη θαιχπηεη  
φιεο ηηο πηπρέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ξαξάιιεια θαζεκεξηλά πξαγκαηνπνηνχληαη αληηπαξαβνιέο κεηαμχ πξαγκαηηθψλ θαη 
πξνυπνινγηζκέλσλ κεγεζψλ φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη παξέρεηαη επαξθήο θαη ιεπηνκεξήο εμήγεζε φισλ ησλ  
ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ. 
 
3. Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ 
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο θαη δηθαηνχηαη vα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά 
ηεv Δηαηξία. Νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ.  
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ 
ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Ζ ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαιείηαη 
20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κε πξφζθιεζε ε νπνία αλαθέξεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ζχγθιεζεο, 
ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη κέηνρνη γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη 
ςήθνπ. Ζ Ξξφζθιεζε δεκνζηνπνηείηαη φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία θαη αλαξηάηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξίαο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε 
βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησv ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ εθπξνζσπείηαη ζε απηή ηνπιάρηζηνλ είθνζη 
ηα εθαηφ (20%) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απμεκέλε απαξηία ησλ 2/3 ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ. Νη κέηνρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ 
εθιέγνπλ πξφεδξν θαη γξακκαηέα. Αθνινχζσο ζπδεηνχληαη ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ιακβάλνληαη απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ 
απηψλ κε απφιπηε πιεηνςεθία. Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
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Ξξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα ηεο ζπλέιεπζεο. Ξεξίιεςε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο δεκνζηνπνηείηαη άκεζα θαη αλαξηάηαη 
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξίαο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα vα απνθαζίδεη γηα: α) Ξαξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρψλεπζε, 
δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. β)  Κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο, γ) Κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ηεο 
εηαηξείαο δ) Αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε εμαίξεζε ηηο επηβαιιφκελεο απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ ε) Έθδνζε δαλείνπ κε 
νκνινγίεο ζη) Κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ δ) Αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ. 
 
4. Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο 
Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, ζην νπνίν 
αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Θάζε κεηνρή παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν Θ.Λ. 2190/1920 φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, εηδηθφηεξα:  
α) Γηθαίσκα κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο. Ξνζνζηφ 35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ 
απνζεκαηηθνχ δηαλέκεηαη απφ ηα θέξδε θάζε ρξήζεο ζηνπο κεηφρνπο σο κέξηζκα, ελψ ε ρνξήγεζε πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο απνθαζίδεηαη 
απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Κέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ηεξνχκελν απφ ηελ Δηαηξία κεηξψν κεηφρσλ θαηά 
ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο. Ρν δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο παξαγξάθεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ 
πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ ε Γεληθή 
Ππλέιεπζε.  
β) Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε κεηξεηά θαη ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ. 
γ) Γηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
ηεο Δηαηξίαο. 
δ) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα επηκέξνπο δηθαηψκαηα: λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, 
ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά θαη 
ςήθνπ. 
 
5. Ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη άιισλ Δπηηξνπώλ 
5.1. Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο εθιέρζεθε κε απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηελ 20εο Καίνπ 2011 κε 
4εηή ζεηεία πνπ αξρίδεη απφ ηελ εθινγή ηνπ θαη παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ηεο πξψηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο κεηά ηελ ιήμε ηεο 4εηίαο, ήηνη ην αξγφηεξν κέρξη 30.06.2015. Απνηειείηαη απφ 
επηά (7) κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα  (4) είλαη κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο 
εηαηξίαο θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη. Ρελ εκεξεζία δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηαξηίδεη ν Ξξφεδξνο κε βάζε 
πξνηάζεηο αξκνδίσλ πξνζψπσλ ή θαζ΄ επίηαμε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο.   
Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
Θαηζηβέιεο Ησάλλεο ηνπ Αξηζηείδε Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο (Δθηειεζηηθφ κέινο) 
Lewisο Nigel ηνπ Dyfet Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Ππκπξάηησλ Πχκβνπινο (Δθηειεζηηθφ κέινο) 
Οαδηθφπνπινο Ξαλαγηψηεο – Αδακάληηνο ηνπ Ληθνιάνπ (Δθηειεζηηθφ κέινο) 
Ξνιπκελάθνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Θπξηάθνπ (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 
Θαξαπνζηφιεο Σαξάιακπνο ηνπ Ησάλλε (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 
Θαξαπνζηφιεο Σαξάιακπνο ηνπ Γεκεηξίνπ  (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 
Κηραιφπνπινο Σξήζηνο ηνπ Ξέηξνπ (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 
Πεκεηψλεηαη φηη Θαξαπνζηφιεο Σαξάιακπνο ηνπ Γεκεηξίνπ - Κέινο  παξαηηήζεθε ηελ 03/03/2015 θαη αλακέλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ. 
Κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ην Γ.Π. ζα παξακείλεη 6κειέο. 
Ρα ζπλνπηηθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο: 
α. Θαηζηβέιεο Ησάλλεο  ηνπ Αξηζηείδε Γελλήζεθε ζην Ξεηξαηά ην 1951. Ξηπρηνχρνο νηθνλνκηθψλ θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ Δζληθνχ 
Θαπνδηζηξηαθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (1973). Δξγάζηεθε σο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ινγηζηεξίνπ ζηελ ΑΛΘΝ Α.Δ. (1978-1982). 
Γηαηέιεζε Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ζηηο εηαηξείεο Reychem Hellas ΔΞΔ (1982-1989) θαη Alfa Laval A.E. (1989-1990). Πηέιερνο ηεο 
εηαηξείαο απφ ην 1990. Δίλαη ζήκεξα πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζηελ εηαηξεία ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ Α.Β.Δ.Δ.  
β. Lewisο Nigel ηνπ Dyfet Γελλήζεθε ζην Cambridge ην 1955. BSc. Biology – Ichthiology, Lancaster University (1976). Δξγάζηεθε ζηε 
Fishfarm Development Group απφ ην 1976 έσο ην 1988. Έρεη πνιχρξνλε εκπεηξία ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κεζνγεηαθψλ εηδψλ 
θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ. Πηέιερνο ηεο εηαηξείαο απφ ην 1988, είλαη ζήκεξα Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & 
Ππκπξάηησλ Πχκβνπινο 
γ. Ζ  Ξνιπκελάθνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Θπξηάθνπ γελλήζεθε ην 1958 θαη είλαη  πηπρηνχρνο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηά ηκήκαηνο 
Γηνίθεζεο θαη Νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ κε πνιχρξνλε εκπεηξία επί ζεκάησλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο, Ινγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο. Πηελ 
εηαηξεία είλαη αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο θαη πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ.  
δ. Θαξαπνζηφιεο Σαξάιακπνο ηνπ Ησάλλε γελλήζεθε ην 1959 ζηελ Αζήλα. Ππνχδαζε ζηελ Αλσηάηε Βηνκεραληθή Πρνιή Θεζζαινλίθεο θαη 
έρεη πνιπεηή ζεηεία  ζην ρψξν ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. Πήκεξα είλαη ζηέιερνο εηαηξείαο  ηνπ θιάδνπ ηεο δηαθήκηζεο θαη 
εθηππψζεσλ. Δίλαη αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 
ε. Θαξαπνζηφιεο Σαξάιακπνο ηνπ Γεκεηξίνπ γελλήζεθε ην 1949 ζηελ Αζήλα. Έρεη ζπνπδέο ζε  Νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη 
δηαζέηεη πνιχρξνλε εκπεηξία ζην ρψξν ησλ πσιήζεσλ. Δίλαη  αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 
θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 
ζη. Κηραιφπνπινο Σξήζηνο ηνπ Ξέηξνπ γελλήζεθε ην 1949 ζηνλ Ξχξγν Ρξηθπιιίαο ζηελ Κεζζελία. Έρεη ζπνπδέο ζε Ινγηζηηθά θαη 
Νηθνλνκηθά Δπηρεηξήζεσλ. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο εκπνξίαο ηξνθίκσλ απφ ην 1979. Απφ ην 1991 έσο θαη ζήκεξα είλαη 
πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο Θαθεκπνξηθή ΑΔ. Δίλαη αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέζνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. 
δ. Οαδηθφπνπινο Ξαλαγηψηεο – Αδακάληηνο ηνπ Ληθνιάνπ  γελλήζεθε ην 1953 ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ. Δίλαη απφθνηηνο ηεο  
Α.Π.Ν.Δ. E.  θαη κηιά άπηαηζηα Αξαβηθά θαη πνιχ θαιά Αγγιηθά. Έρεη εξγαζηεί επί ζεηξά εηψλ ζηνλ  Ρξαπεδηθφ Σψξν απνθηψληαο  κεγάιε 
εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη επελδχζεσλ ζηνλ Ηδησηηθφ  Ρνκέα. Γηαηέιεζε  Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο  ζε εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζηελ 
Διιεληθή Σξεκαηαγνξά. Πήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. θαη Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηεο εηαηξείαο παξνρήο 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ  Leverage A.E.  θαη ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη σο νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο θαη εκπεηξνγλψκνλαο.  

 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξίαζε ζαξάληα (40) θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014, εθ ησλ νπνίσλ δψδεθα (12) ζπλεδξηάζεηο 
αθνξνχζαλ ζε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα φπσο εθηηκήζεηο θηλδχλσλ θαη εγθξίζεηο πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηηο 
ζπλεδξηάζεηο απηέο κεηείραλ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο. Πηηο ππφινηπεο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ 
θαζεκεξηλά δηαδηθαζηηθά ζέκαηα ηεο εηαηξίαο ε κέζε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ αλήιζε ζε είθνζη νθηψ (28). 
 
5.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ 
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Ζ εηαηξία ζπκκνξθνχκελε πιήξσο κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 3693/2008, εμέιεμε θαηά ηελ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε 
ησλ κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 23ε  Καίνπ 2011, λέα Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηεινχκελε απφ ηα αθφινπζα κε εθηειεζηηθά κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο: 
Ξνιπκελάθνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Θπξηάθνπ - Ξξφεδξνο (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 
Θαξαπνζηφιεο Σαξάιακπνο ηνπ Ησάλλε - Κέινο (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 
Θαξαπνζηφιεο Σαξάιακπνο ηνπ Γεκεηξίνπ - Κέινο  (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 
Πεκεηψλεηαη φηη Θαξαπνζηφιεο Σαξάιακπνο ηνπ Γεκεηξίνπ - Κέινο  παξαηηήζεθε ηελ 03/03/2015 απφ Κέινο ηνπ Γ.Π.  θαη αλακέλεηαη ε 
αληηθαηάζηαζή ηνπ. 
Σσξίο λα κεηαβάιινληαη ή λα κεηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 
Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ, ε επηηξνπή ειέγρνπ έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο : 
1. Ρελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 
2. Ρελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξίαο. 
3. Ρελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ έιεγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα 
λα εμεηάδεη ηηο ελδηάκεζεο θαη νξηζηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα βεβαηψλεη ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη 
ηελ ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Σ.Α.Α. θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, πξηλ απφ ηελ έγθξηζή 
ηνπο απφ ην Γ.Π. 
4. Λα βεβαηψλεη ηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξίαο. 
5. Ρελ ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. 
6. Πχζηαζε πξνο ηελ γεληθή ζπλέιεπζε γηα ηελ εθινγή ηνπ λνκίκνπ ειεγθηή. 
7. Δλεκέξσζε ηεο απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ 
γηα ηελ επίδνζε ηδηαίηεξεο έθζεζεο κε ηηο ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ έιεγρνπ, ηδίσο κε ηηο αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηψλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
Ζ επηηξνπή ειέγρνπ ζπλεδξηάδεη ηέζζεξηο θνξέο ηνλ ρξφλν, πξηλ ηελ έθδνζε ησλ 3κεληαίσλ/6κεληαίσλ/9κεληαίσλ θαη εηήζησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο.  
Ζ επηηξνπή ειέγρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014 ζπλεδξίαζε ηέζζεξηο (4) θνξέο. Ρα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ αλαθέξνληαη 
ζην Γ.Π. ηεο εηαηξίαο, αλά ηξίκελν, κέζσ εθζέζεσλ ή έθηαθησλ αλαθνξψλ. Ζ πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ελεκεξψλεη ην Γ.Π. γηα ηα 
ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη ππνβάιιεη ζε απηφ κία εηήζηα επίζεκε έθζεζε, ελψ παξίζηαηαη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε 
θαη απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην έξγν ηεο επηηξνπήο. Αληίζηνηρα ε επηηξνπή έιεγρνπ ελεκεξψλεηαη, αλά ηξίκελν απφ ηνλ 
εζσηεξηθφ ειεγθηή. 

 
Σαιάλδξη Αηηηθήο  30 Καξηίνπ 2015 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π 

& Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

 

 

Ησάλλεο Θαηζηβέιεο 

Α.Γ.Ρ. Φ355271 
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Γ. ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ – ΙΝΓΗΠΡΖ 

Ξξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο 
«ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ,  ΑΛΥΛΚΝΠ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ 

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ,  ΑΛΥΛΚΝΠ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», (ε «Δηαηξεία» ) θαη 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, (ν «Όκηινο») πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 
ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη 
πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη 
σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. 
Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 

δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 
 

Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά 
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 

εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Θαηά ηε 
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, κε 
ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε 

γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο Δηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 

Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε 
ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 
 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, 
απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, 

ΑΛΥΛΚΝΠ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο ηνπο γηα ηε ρξήζε πνπ 
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Θέκα Έκθαζεο 
 

Σσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε επί ηνπ ζπκπεξάζκαηνο καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο; 

1. Γελ ηέζεθε ππφςε καο αλαινγηζηηθή κειέηε πξνο επηβεβαίσζε ηνπ θνλδπιίνπ «Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε 
εξγαδνκέλνπο» ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19 κε απνηέιεζκα λα κελ είκαζηε ζε ζέζε λα επηβεβαηψζνπκε ην 

αληίζηνηρν θνλδχιη. Δπηπξφζζεηα ε εηαηξεία θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ δηελήξγεζε πξφβιεςε γηα παξνρέο 
ζε εξγαδνκέλνπο.  
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2. Κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο έθζεζεο ειέγρνπ δελ είρακε ιάβεη απαληεηηθέο επηζηνιέο επηβεβαίσζεο 
ππνινίπνπ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα χςνπο € 43 εθ επί ζπλφινπ € 48 εθ. 

3. Ιφγσ ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη 

ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Θ.Λ 2190/1920.   
4. Πηε ζεκείσζε ππ‘ αξίζκ. 2.1. "Ξιεξνθφξεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ" ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε νπνία αλαθέξεη 
φηη: α) ε Δηαηξεία ιφγσ ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, ππήρζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99 

Λ.3588/2007,  β)  ζηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηηο  ηξάπεδεο, ην πξνζσπηθφ, ην δεκφζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 

ηνπο πξνκεζεπηέο ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 10.265 ρηι. γηα ηνλ Όκηιν θαη 
γηα ηελ Δηαηξεία επξψ 9.186 ρηι., γ) ηα απνζέκαηα ηνπ γφλνπ είλαη αλαζθάιηζηα θαη δ) ν Όκηινο δελ έρεη ιάβεη 

λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 
ξεπζηφηεηαο. Ρα δεδνκέλα απηά θαζψο θαη ηα αξλεηηθά ηδία θεθαιαία, ιφγσ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ, 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.  
 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 
α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε 

νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 
2190/1920. 

 

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα 

ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 
 

γ) Πχκθσλα κε επηζηνιή ηεο Λνκηθνχ Ππκβνχινπ πνπ ηέζεθε ππφςε καο, ε Δηαηξεία θαηέζεζε ηελ απφ 
28.2.2014 αίηεζε ηεο απεπζπλφκελε ζην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ πεξί άκεζεο επηθχξσζεο 

ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη‘ άξζξν 106β Λ. 3588/2007 πνπ είρε ζπλάςεη ηελ 28.2.2014 κε ην απαηηνχκελν 

απφ ην λφκν πνζνζηφ ησλ πηζησηψλ ηεο, αηηνχκελε ζπγρξφλσο, ηελ ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη‘ άξζξν 
103 Λ. 3588/2007, ε νπνία ζπδεηήζεθε ηελ 9.4.2014. Ξιελ φκσο ην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ δελ 

ελέθξηλε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην εμπγίαλζεο. Ζ Δηαηξεία άζθεζε έθεζε επί ηεο απφθαζεο απηήο ε νπνία 
ζπδεηείηαη ελψπησλ ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ ηελ 30.4.2015. Ππγρξφλσο ην εθεηείν Αζελψλ θαηφπηλ ζρεηηθήο 

αίηεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ απαγφξεπζεο ιήςεο κέηξσλ αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο εηο βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο κέρξη ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο απφθαζεο επί ηεο αλσηέξσ έθεζεο 
δέρζεθε ηελ αίηεζε θαη δηέηαμε ηελ απαγφξεπζε ιήςεο πάζεο θχζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη κέηξσλ 

ζπιινγηθήο ή αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κέρξη ηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο ηελ 30.4.2015.   
 

 

 
 

Αζήλα, 30 Καξηίνπ 2015 
 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 
 

 

 
 

 
Γξεγφξεο Ζι. Θνχηξαο 

Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

ΑΚ ΠΝΔΙ 13601 
 

ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ ΑΔΝΔΙ 
Ξαηεζίσλ 81 & Σέπδελ, 104 34, Αζήλα 

                                                                   Α.Κ. ΠΝΔΙ 111 
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Γ.  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 1εο Ηαλνπαξίνπ -31εο  Γεθεκβξίνπ 2014 

 

1. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 

                         Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΠΖΚ

Καθξνπξόζεζµν Δλεξγεηηθό:

Δλζψµαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 2.2 14.263.601,36 15.617.229,31 12.074.927,91 13.244.878,67

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη πεξαμία 2.3 1.143.660,77 1.154.093,98 52.739,99 60.673,19

Ππµµεηνρέο 2.4 0,00 0,00 3.289.581,06 3.834.581,06

Αλαβαιιφµελνη θφξνη 2.13.5 1.241.621,77 0,00 1.258.021,32 0,00

Ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.10 131.071,65 132.049,48 115.488,13 121.715,96

Πύλνιν Καθξνπξόζεζµνπ Δλεξγεηηθνύ 16.779.955,55 16.903.372,77 16.790.758,41 17.261.848,88

Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Απνζέµαηα 2.5 26.685.929,01 40.466.813,96 22.762.235,27 36.343.071,56

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 2.6 16.448.772,67 17.177.212,50 19.098.893,27 17.784.653,23

Ινηπεο απαηηήζεηο 2.8 3.928.578,83 5.647.139,81 3.599.659,09 5.694.753,92

Σξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ

εχινγε αμία κε κεηαβνιέο ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο 2.9 10,54 7.434,67 10,54 7.434,67

Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 2.10 90.242,38 33.011,81 63.949,11 31.501,81

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 2.7 0,00 337.423,66 0,00 337.423,66

Ραµεηαθά δηαζέζηµα 2.7 240.427,98 177.857,52 178.589,15 171.099,78

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 47.393.961,41 63.846.893,93 45.703.336,43 60.369.938,63

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 64.173.916,96 80.750.266,70 62.494.094,84 77.631.787,51

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Κεηνρηθφ θεθάιαην         2.11 9.420.900,00 9.420.900,00 9.420.900,00 9.420.900,00

πέξ ην Άξηην  Απνζεκαηηθά                2.11 15.902.734,96 15.902.734,96 15.902.734,96 15.902.734,96

Απνζεκαηηθά 2.12 4.779.599,89 4.779.599,89 4.715.824,61 4.715.824,61

Kέξδε (δεκίεο)  εηο λένλ -51.530.592,22 -34.238.760,70 -48.255.501,74 -32.439.825,95

Γηαθνξέο κεηαηξνπήο Ηζνινγηζκψλ ζε Μ.Λ. 0,00 7.188,08 0,00 0,00

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 256.790,83 406.051,60 0,00 0,00

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  -21.170.566,54 -3.722.286,17 -18.216.042,17 -2.400.366,38

ΚΑΘΟΝΞΟΝΘΔΠΚΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Καθξνπξφζεζµα δάλεηα 2.13.1 0,00 36.448.143,24 0,00 35.733.217,56

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 2.13.2 181.507,32 181.507,32 172.731,95 172.731,95

Ξξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2.13.4 11.340,16 11.340,16 3.018,92 3.018,92

Mε δεδνπιεπµέλα έζνδα (Δπηρνξεγήζεηο) 2.13.3 1.532.062,45 1.692.829,85 1.324.886,20 1.454.829,69

Αλαβαιιφµελνη θφξνη                     2.13.5 0,00 1.047.785,00 0,00 711.613,07

Ξξνκεζεπηέο - Ξηζησηέο 2.13.1 8.335.158,97 10.808.538,07 8.335.158,97 10.808.538,07

Ινηπέο µαθξνπξφζεζµεο ππνρξεψζεηο 0,00 1.083.203,00 0,00 1.083.203,00

Πύλνιν Καθξνπξόζεζµσλ πνρξεώζεσλ 2.13 10.060.068,90 51.273.346,64 9.835.796,04 49.967.152,26

ΒΟΑΣΞΟΝΘΔΠΚΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 2.14 25.503.595,66 20.099.742,19 22.754.703,44 17.863.224,11

Βξαρππξφζεζµνο δαλεηζκφο 2.14 48.023.386,27 10.239.225,90 46.496.900,43 9.490.399,93

Φφξνη πιεξσηένη 2.14 545.476,83 469.222,79 432.583,49 358.990,33

Ινηπέο βξαρππξφζεζµεο ππνρξεψζεηο 2.14 1.211.955,84 2.391.015,36 1.190.153,61 2.352.387,26

Πύλνιν Βξαρππξόζεζµσλ πνρξεώζεσλ 2.14 75.284.414,60 33.199.206,24 70.874.340,97 30.065.001,63

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 85.344.483,50 84.472.552,88 80.710.137,01 80.032.153,89

ΠΛΝΙΝ Η∆ΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ

ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 64.173.916,96 80.750.266,70 62.494.094,84 77.631.787,51  
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2. Θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ (ΓΙΞ 41) 

ΠΖΚ 1/1 - 31/12/14 1/1 - 31/12/13

Δύινγε Αμία Βηνινγηθώλ πεξ/θώλ ζηνηρείσλ  έλαξμεο πεξηόδνπ 39.992.250,00 45.412.224,48

Αγνξέο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 302.187,61 121.450,00

Ξσιήζεηο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 3.1-3.3 26.026.072,63 34.180.121,75

Δύινγε Αμία Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηέινπο πεξηόδνπ  26.381.121,67 39.992.250,01

Θέξδε ή Εεκηέο από κεηαβνιέο ζηελ Δύινγε Αμία ησλ

Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  12.112.756,69 28.638.697,30

Ξσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ-Ινηπψλ Απνζεκ-πεξεζηψλ 3.3 8.558.240,46 8.799.798,00

Αλαιψζεηο απνζεκάησλ γηα Ξαξαγσγή-Δκπνξία-Ινηπψλ-πεξεζηψλ -23.292.791,33 -26.340.800,41

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ -7.382.632,67 -7.148.706,88

Ακνηβέο ηξίησλ θαη παξνρέο ηξίησλ -3.267.942,46 -3.406.278,84

Γηάθνξα έμνδα -2.652.164,18 -3.155.731,19

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -1.807.194,49 -2.062.363,74

Ρφθνη έμνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ 4.3 -517.959,35 -450.144,81

Απνζβέζεηο -1.437.163,16 -1.528.046,88

Ινηπά έζνδα 4.1 876.091,91 463.300,86

Ινηπά έμνδα 4.1 -952.670,20 -1.437.221,84

Θέξδε ή Εεκηέο ρξήζεσο πξό θόξσλ -19.763.428,78 -7.627.498,43

Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 2.16 2.266.000,67 -1.197.038,76

Θαζαξά Θέξδε κεηά από θόξνπο -17.497.428,11 -8.824.537,19

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

Γηαθνξέο κεηαηξνπήο Ηζνινγηζκψλ ζε Μ.Λ. 0,00 2.044,96

Αλαινγηζηηθά θέδξε / δεκίεο 0,00 -11.475,20

Γηαθνξέο ζπγρψλεπζεο 49.147,76 0,00

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -17.448.280,35 -8.833.967,43

Ρα Θαζαξά Θέξδε κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε:

    -- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -17.348.167,34 -8.792.056,08

    -- Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -149.260,77 -32.481,11

Ρα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε :  

    -- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -17.299.019,58 -8.801.486,32

    -- Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -149.260,77 -32.481,11

Θέξδε κεηά από θόξνπο αλα κεηνρή-βαζηθά ζε € 2.15 -0,5709 -0,2893

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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1/1 - 31/12/14 1/1 - 31/12/13

Δύινγε Αμία Βηνινγηθώλ πεξ/θώλ ζηνηρείσλ  έλαξμεο πεξηόδνπ 35.904.833,93 41.772.449,57

Αγνξέο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 302.187,61 121.450,00

Ξσιήζεηο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 3.1-3.3 23.474.620,62 30.682.038,43

Δύινγε Αμία Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηέινπο πεξηόδνπ  22.467.528,22 35.904.833,94

Θέξδε ή Εεκηέο από κεηαβνιέο ζηελ Δύινγε Αμία

Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  9.735.127,30 25.247.369,57

Ξσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ-Ινηπψλ Απνζεκ-πεξεζηψλ 3.3 12.607.208,09 13.451.811,28

Αλαιψζεηο απνζεκάησλ γηα Ξαξαγσγή-Δκπνξία-Ινηπψλ-πεξεζηψλ -24.000.630,33 -28.500.754,36

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ -6.758.866,84 -6.136.044,20

Ακνηβέο ηξίησλ θαη παξνρέο ηξίησλ -3.203.597,08 -3.531.805,34

Γηάθνξα έμνδα -2.293.195,59 -3.069.274,10

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -1.741.317,37 -1.998.637,08

Ρφθνη έζνδα/έμνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ 4.3 -517.959,35 -450.144,81

Απνζβέζεηο -1.247.669,19 -1.286.871,88

Ινηπά έζνδα 4.1 841.275,59 250.470,81

Ινηπά έμνδα 4.1 -1.205.685,40 -1.500.740,70

Θέξδε ή Εεκηέο ρξήζεσο πξό θόξσλ -17.785.310,17 -7.524.620,81

Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 2.16 1.969.634,39 -1.144.972,11

Θαζαξά Θέξδε κεηά από θόξνπο -15.815.675,78 -8.669.592,92

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

Αλαινγηζηηθά θέδξε / δεκίεο 0,00 -10.054,31

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -15.815.675,78 -8.679.647,23

Ρα Θαζαξά Θέξδε κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε:

    -- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -15.815.675,78 -8.669.592,92

    -- Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 0,00 0,00

Ρα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε :

    -- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -15.815.675,78 -8.679.647,23

    -- Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 0,00 0,00

Θέξδε κεηά από θόξνπο αλα κεηνρή-βαζηθά ζε € 2.15 -0,5204 -0,2856

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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3. Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

 

Απνζεκαηηθό πόινηπν Απνζεκαηηθό πόινηπν

Mεηνρηθό πέξ ην Ινηπά Θεξδώλ Κε ειέγρνπζεο Πύλνιν Mεηνρηθό πέξ ην Θεξδώλ Πύλνιν

Θεθάιαην Άξηην Απνζεκαηηθά εηο λέν ζπκκεηνρέο Θεθάιαην Άξηην Απνζεκαηηθά εηο λέν

πόινηπν 01/01/2013 9.420.900,00 15.902.734,96 4.779.599,89 -25.430.086,31 438.532,71 5.111.681,25 9.420.900,00 15.902.734,96 4.715.824,61 -23.760.178,71 6.279.280,86

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα

 -- Θέξδε / Εεκίεο πεξηφδνπ -8.792.056,07 -32.481,11 -8.824.537,18 -8.669.592,92 -8.669.592,92

-- Γηαθνξέο κεηαηξνπήο Ηζνινγηζκψλ

ζε Μ.Λ. 2.044,96 2.044,96 0,00 0,00

-- Αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκίεο απφ

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξξνρψλ -11.475,20 -11.475,20 -10.054,31 -10.054,31

Ξξνζαξκνγέο -- Ραθηνπνηήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -8.801.486,31 -32.481,11 -8.833.967,42 0,00 0,00 0,00 -8.679.647,23 -8.679.647,23

πόινηπν 31/12/2013 9.420.900,00 15.902.734,96 4.779.599,89 -34.231.572,62 406.051,60 -3.722.286,17 9.420.900,00 15.902.734,96 4.715.824,61 -32.439.825,94 -2.400.366,37

πόινηπν 01/01/2014 9.420.900,00 15.902.734,96 4.779.599,89 -34.231.572,62 406.051,60 -3.722.286,17 9.420.900,00 15.902.734,96 4.715.824,61 -32.439.825,94 -2.400.366,37

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα

 -- Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 49.147,76 49.147,76 0,00 0,00

 -- Θέξδε / Εεκίεο πεξηφδνπ -17.348.167,36 -149.260,77 -17.497.428,13 -15.815.675,79 -15.815.675,79

Ξξνζαξκνγέο -- Ραθηνπνηήζεηο 0,00 0,00 -0,01 -0,01

0,00 0,00 0,00 -17.299.019,60 -149.260,77 -17.448.280,37 0,00 0,00 0,00 -15.815.675,80 -15.815.675,80

πόινηπν 31/12/2014 9.420.900,00 15.902.734,96 4.779.599,89 -51.530.592,22 256.790,83 -21.170.566,54 9.420.900,00 15.902.734,96 4.715.824,61 -48.255.501,74 -18.216.042,17

Ν ΝΚΗΙΝΠ  Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
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4. Θαηάζηαζε Ρακηαθώλ Ονώλ 

                    Ν Νκηινο                 Ζ Δηαηξεία

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Θέξδε πξν θφξσλ -19.763.428,80 -7.627.498,42 -17.785.310,18 -7.524.620,81

Θέξδε πξν θφξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) 0,00 0,00 0,00 0,00

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :

Απνζβέζεηο 1.437.163,16 1.494.634,34 1.247.669,19 1.286.871,88

Ρφθνη έζνδα/έμνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ 517.959,35 450.144,81 517.959,35 450.144,81

Ξξνβιέςεηο 235.259,80 160.557,34 689.047,72 164.871,37

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 7.188,08 0,00 0,00

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ πάγηνπ εμνπιηζκνχ -160.767,40 -181.448,16 -129.943,49 -137.375,55

Απνηειέζκαηα (έζνδα,'εμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο -9.512,12 -93.081,55 -690,50 -3.580,65

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.807.194,49 2.051.743,41 1.741.317,37 1.998.637,08

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:

Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 13.780.884,95 5.435.869,07 13.580.836,29 5.335.952,73

Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 2.270.609,36 17.831.299,26 571.127,72 14.634.286,21

(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 520.364,95 -17.684.049,78 136.820,71 -13.777.960,52

Κείνλ:

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -824.459,17 -771.355,13 -821.306,15 -770.713,02

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη -25.009,39 -359.712,79 -9.334,94 -326.371,03

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0,00 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ/(γηα) ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) -213.740,81 714.290,47 -261.806,90 1.330.142,50

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Απφθηεζε Θπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 0,00 0,00 -441.094,08

Αγνξά ελζψκαησλ θαη απιψλ παγίσλ ζηνηρείσλ -75.864,73 -444.790,43 -72.879,73 -370.285,44

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη αχισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 10.800,00 257.405,39 800,00 8.500,00

Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0,00 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ/(γηα)  επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) -65.064,73 -187.385,04 -72.079,73 -802.879,52

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Κεηαβνιή δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ 341.376,00 2.418,90 341.376,00 2.418,90

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 -429.518,81 0,00 -429.518,81

Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0,00 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) 341.376,00 -427.099,91 341.376,00 -427.099,91

Θαζαξή αύμεζε /(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 0,00

& ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 62.570,46 99.805,52 7.489,37 100.163,07

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 177.857,52 78.052,00 171.099,78 70.936,71

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 240.427,98 177.857,52 178.589,15 171.099,78  
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Δ.  Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν 

     1.1. Iζηνξηθό 

 
Ζ «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ Α.Β.Δ.Δ.» είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία θαη ππφθεηηαη ζην Λφκν πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. 
Ηδξχζεθε ην 1987 θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ επσλπκία «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ Α.Β.Δ.Δ.» (Φ.Δ.Θ. 256/ 18.03.1987). Γηα ηηο 
ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηίηιν ‗‗HELLENIC FISHFARMING S.A.‘‘. 

 
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο  βξίζθεηαη ζην Γήκν Σαιαλδξίνπ Αηηηθήο, (κεηά ηελ πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
ηεο) θαη ηα γξαθεία ηεο ζηε Ιεσθφξν  Ξεληέιεο 95 Γ, 15234 Σαιάλδξη Αηηηθήο, ηει. (210) 61 31 666 θαη (210) 61 30 633. Ζ 
Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ. 
14904/06/Β/87/100. Ζ Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν, ν αξηζκφο Γ.Δ.ΚΖ. ηεο Δηαηξείαο είλαη 
000394601000.  Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη www.helfish.gr  
Ν ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο, έρεη σο   εμήο: 
 1)  ε παξαγσγή / πάρπλζε γφλνπ ηρζχσλ θαη γεληθά πξντφλησλ ζάιαζζαο, ε ίδξπζε ζρεηηθψλ   κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ε 
εκπνξία ηρζχσλ θαη γεληθά πξντφλησλ ζάιαζζαο, ε βηνκεραληθή επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ, ε παξαγσγή θαη εκπνξία ηρζπνηξνθψλ, 
ε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ θαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ,  
 2) ε αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ αζρνινχληαη κε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο,  
 3) ε ζπκκεηνρή ζε πθηζηάκελεο εηαηξείεο ή ε ίδξπζε λέσλ πνπ επηδηψθνπλ ίδηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο. 
  
Ν βαζηθφο θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζήκεξα ε ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ Α.Β.Δ.Δ. είλαη ν θιάδνο 
ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, κνλάδεο παξαγσγήο θαη ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί. Πχκθσλα κε ηε Πηαηηζηηθή Ραμηλφκεζε ησλ Θιάδσλ 
Νηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (ΠΡΑΘΝΓ 2003) ηεο Δ.Π..Δ. ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 
Α.Β.Δ.Δ. εκπίπηεη ζηνλ Θ050.2 θιάδν ―Ηρζπνθαιιηέξγεηα‖ παξαγσγήο γφλνπ‖, ζηνλ Θ513.8 θιάδν ―Σνλδξηθφ εκπφξην άιισλ 
ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςαξηψλ θαη ησλ ζαιαζζηλψλ (νζηξαθνεηδή, καιάθηα)‖ θαη ζηνλ Θ514.1 γηα ρνλδξηθφ εκπφξην 
δηρηπψλ. 
Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2000 μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Ξαξάιιειε Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 
Αζελψλ. 
Ρνλ Κάξηην 2005 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2166/93, ζε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ θαηά 100% 
ζπγαηξηθψλ ηεο :  Ηρζπνηξνθείν Αγίνπ Θσκά Ξξέβεδαο,  Ηρζπνηξνθεία Θάβν Ληφξν Κνλ/πε ΔΞΔ, Ηρζ Α.Βάθξηλνο ΑΔ, Ηρζ Γ 
Ληθνιάνπ ΑΔ,  Ηρζ. Βνπξιηά Βνησηίαο Α.Δ, Ηρζ/θή Δκπνξηθή Ιάξπκλαο ΑΔ κε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 31/12/04. 
Νη αλσηέξσ εηαηξείεο πεξηιακβάλνληαλ έσο ηελ 31/12/2004 ζηελ ελνπνίεζε ζαλ απηφλνκεο εηαηξείεο. 
 Ρνλ Κάην 2005 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε εμαγνξά ησλ εηαηξεηψλ «Η.Αλαγλψζηνπ – Ηρζ.Αηηηθήο ΑΔ»  θαη «Θαιάζζην Ξάξθν ΑΔ».  
Ρνλ Αχγνπζην 2005 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 50% ηεο εηαηξείαο Υθεαλίο ΑΔ. 
Ρνλ Πεπηέκβξην 2005  ε εηαηξεία απνξξφθεζε θαη ηελ εηαηξεία «Η.Αλαγλψζηνπ –  Ηρζ.Αηηηθήο ΑΔ» 
Ρνλ Ηνχλην 2006 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 50% ηεο εηαηξείαο Αζηεξίαο  ΑΔ ζηελ νπνία πιένλ θαηέρεη 
πνζνζηφ 100% θαη ελνπνηείηαη απφ ηφηε κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ελψ κέρξη ηφηε κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 
Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ  2006 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε εμαγνξά πνζνζηνχ 51% ησλ εηαηξεηψλ «Ηρζ.Αξγνιίδνο ΑΔ» θαη  «Ξιαηεηά 
ΑΔ» ηνπ ηδίνπ θιάδνπ .Ρελ 28/12/2006 ιφγσ απνξξφθεζεο ηεο εηαηξείαο  «Ξιαηεηά ΑΔ» απφ ηελ «Ηρζ.Αξγνιίδνο ΑΔ» παξέκεηλε 
κφλν ε δεχηεξε εηαηξεία ε νπνία θαη ελνπνηήζεθε η γηα πξψηε θνξά ζηε ρξήζε 2006 .   
Ρνλ Κάξηην 2007 ε εηαηξεία ίδξπζε ηελ εηαηξεία  «HELLENIC FISHFARMING CZ SRO» κε έδξα ηελ Ξξάγα Ρζερίαο θαη ζπκκεηέρεη κε 
πνζνζηφ 100%. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ζηηο 23 Νθησβξίνπ 2009, απνθαζίζζεθε λα γίλεη δηαθνπή 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο ζην πξνζερέο δηάζηεκα, νη δε πειάηεο πνπ εμππεξεηνχληαλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζπγαηξηθή, λα 
ηξνθνδνηνχληαη κειινληηθά απ‘ επζείαο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο είζπξαμεο ηνπ 
ππνινίπνπ ησλ απαηηήζεψλ ηεο απφ ηνπο πειάηεο, θαη εθηηκάηαη φηη εληφο ησλ επνκέλσλ κελψλ ζα έρεη ζπληειεζζεί ε πιήξεο 
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 
Ρνλ Ηνχλην 2007  ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε ππνγξαθή πξνζπκθψλνπ εμαγνξάο θαηά 100% ηεο εηαηξείαο «Θαιινλή ΔΞΔ». Ζ ηππηθή 
νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο  έγηλε εληφο ηνπ 2008 κεηά ηελ κεηαηξνπή ηεο «Θαιινλή ΔΞΔ» ζε Αλψλπκε Δηαηξεία κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Λ.2166/93. 
Ρελ 30/12/2013 νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε δη' απνξξνθήζεσο απφ ηελ κεηξηθή ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ ηεο ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ & 
Θ. ΞΑΟΘΝ ΑΔ κε ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ 30.6.2013 θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2166/93. 
 
1.2. Ξιαίζην παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 
Νη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ θαηαζηάζεσλ, ηνπ Νκίινπ θαη Δηαηξείαο, 
ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013. 
Ρν λφκηζκα παξνπζίαζεο είλαη ην Δπξψ.      
 
1.3. Βαζηθέο  ινγηζηηθέο αξρέο  
 
Νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (εθ‘ εμήο «Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρηεί 
ζχκθσλα µε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ εθηφο απφ ηα απνζέκαηα ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία απνηηκήζεθαλ ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Δπίζεο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο 
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
Ρέινο νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ είλαη ζχκθσλα κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2013. 
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Δπηπιένλ, νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί γηα πξψηε θνξά, ζχκθσλα µε ηα ∆ΞΣΞ, εθαξκφδνληαο ην 
∆ΞΣΞ 1 «Ξξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο», µε εκεξνκελία  κεηάβαζεο ηελ  1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2004. 

 
Γελ ππήξμε αιιαγή ζηε κέζνδν ελνπνίεζεο θαη επίζεο δελ ππάξρνπλ εηαηξείεο νη νπνίεο δελ ελνπνηήζεθαλ-ελζσκαηψζεθαλ ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
      
Ζ κεηξηθή θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ηεξνχλ ηα βηβιία κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Γηα ηελ ζχληαμε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ πξνζαξκφδνληαη κε έμσ-ινγηζηηθέο εγγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζνχλ 
θαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα ΓΞΣΞ.    

 
Πηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο δελ ππήξραλ ίδηεο κεηνρέο πνπ λα θαηέρνληαη απφ ηελ ίδηα ή απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. 
 
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε  ηα ΓΞΣΞ απαηηεί ηελ δηελέξγεηα  θαη ρξεζηκνπνίεζε  εθηηκήζεσλ, 
πξνβιέςεσλ  θαη παξαδνρψλ απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ   πνπ επεξεάδνπλ πξνζζεηηθά ή αθαηξεηηθά ηα 
ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη 
ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ θαηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ 
αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. 
Νη εθηηκήζεηο βαζίζζεθαλ ζηελ έσο ηψξα πιεξνθφξεζε θαη βέιηηζηε  γλψζε κε παξάιιειε εθαξκνγή αληηθεηκεληθήο θξίζεο θαζψο 
θαη φιεο βαζηδφκελεο, φπσο αλαθέξζεθε,   ζηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νκίινπ. 
Ξαξφια απηά ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. 
Νη ζεκαληηθφηεξεο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, θξίζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αξρέο (ζεκ. 1.6) 
 
1.3.1. Λέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ. 
 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπλάδνπλ κε εθείλεο πνπ είραλ πηνζεηεζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε εθηφο 

απφ ηα παξαθάησ ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα ηα νπνία ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία έρνπλ πηνζεηήζεη θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014: 

 

 ΓΙΞ 28 Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο (αλαζεώξεζε)  

 ΓΙΞ 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε) – Ππκςεθηζκόο Σξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ θαη Σξεκαηννηθνλνκηθώλ πνρξεώζεσλ 

 ΓΞΣΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ΓΙΞ 27 Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 ΓΞΣΑ 11 Από Θνηλνύ Ππκθσλίεο 

 ΓΞΣΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο 

 ΓΙΞ 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα (Ρξνπνπνίεζε): Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε - Αλαλέσζε ησλ Ξαξαγώγσλ θαη 

ε ζπλέρηζε ηεο Ινγηζηηθήο Αληηζηάζκηζεο 

 ΓΙΞ 36 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (Ρξνπνπνίεζε) – Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκνπ πνζνύ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 Γηεξκελεία 21: Ρέιε 

 

Ξξόηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνύζα ινγηζηηθή πεξίνδν θαη ε Δηαηξεία δελ έρεη 

πηνζεηήζεη λσξίηεξα. 

 

 ΓΙΞ 16 Δλζώκαηα πάγηα θαη ΓΙΞ 38 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Ρξνπνπνηήζεηο): Απνζαθήληζε ησλ απνδεθηώλ 

κεζόδσλ απόζβεζεο 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016. Ζ ηξνπνπνίεζε 

απηή απνζαθελίδεη ηελ αξρή ηνπ ΓΙΞ 16 Δλζψκαηα Ξάγηα θαη ηνπ ΓΙΞ 38 Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 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. Υο 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. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη αθφκα ηελ 

ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΙΞ 16 Δλζώκαηα Ξάγηα & ΓΙΞ 41 Γεσξγία (Ρξνπνπνίεζε): Θαξπνθόξεο θπηείεο 
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Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016. Νη θαξπνθφξεο 

θπηείεο ζα εκπίπηνπλ πιένλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 16 Δλζψκαηα Ξάγηα θαη ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε απηφ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηνπ κνληέινπ θφζηνπο θαη ηνπ κνληέινπ 

αλαπξνζαξκνγήο ζηε κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε. Ζ αγξνηηθή παξαγσγή ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε θαξπνθφξεο θπηείεο (π.ρ., 

αλάπηπμε θξνχησλ ζε έλα δέληξν), ζα παξακείλνπλ εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 41 Γεσξγία. Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο ινγηζηηθνπνηνχληαη πιένλ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 20 Ινγηζηηθή ησλ Θξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ 

θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Θξαηηθήο πνζηήξημεο, αληί κε ην ΓΙΞ 41. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΙΞ 19 Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (Ρξνπνπνίεζε): Δηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015. Νη 

ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν 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. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα – Ραμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε 

Ρν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη επηηξέπεηαη 

λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζπγθεληξψλεη ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη 

αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9. 

Ρν πξφηππν εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, απνκείσζε θαη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε 

ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΞΣΑ 11 Πρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν (Ρξνπνπνίεζε): Ινγηζηηθνπνίεζε απόθηεζεο ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ ζε ζρήκαηα 

ππό θνηλό έιεγρν 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016. Ρν ΓΞΣΑ 11 

αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ ζε θνηλνπξαμίεο θαη θνηλέο επηρεηξήζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη λέεο 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθνπνίεζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κηα θνηλή επηρείξεζε πνπ απνηειεί επηρείξεζε ζχκθσλα κε 

ηα ΓΞΣΑ θαη δηεπθξηλίδεη ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο απνθηήζεηο απηέο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε 

πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΞΣΑ 14 Αλαβαιιόκελνη Ινγαξηαζκνί Οπζκηδόκελσλ Ρηκώλ  

Ρν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016. Πηφρνο απηνχ ηνπ 

πξνζσξηλνχ πξνηχπνπ είλαη λα εληζρπζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο κε ξπζκηδφκελεο ηηκέο, φπνπ νη θπβεξλήζεηο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο. Απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ παξνρέο φπσο θπζηθφ αέξην, ειεθηξηθφ ξεχκα θαη λεξφ. Ζ ηηκνινγηαθή 

ξχζκηζε κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξνληθή ζηηγκή αλαγλψξηζεο θαη ζην πνζφ ηνπ εζφδνπ κηαο νληφηεηαο. Ρν 

ΠΓΙΞ έρεη πξνγξακκαηίζεη λα εμεηάζεη ηα επξχηεξα δεηήκαηα ηηκνινγηαθήο ξχζκηζεο θαη ζρεδηάδεη λα δεκνζηεχζεη έγγξαθν 

ζπδήηεζεο γηα ην ζέκα απηφ εληφο ηνπ 2014. Δλ αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ γηα δξαζηεξηφηεηεο κε 

ξπζκηδφκελεο ηηκέο, ην ΠΓΙΞ απνθάζηζε λα αλαπηχμεη ην ΓΞΣΑ 14 σο πξνζσξηλφ κέηξν. Ρν ΓΞΣΑ 14 επηηξέπεη ζε εθείλνπο πνπ 

εθαξκφδνπλ πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ λα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζε ηηκνινγηαθέο ξπζκίζεηο ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ πιαηζίνπ ινγηζηηθψλ αξρψλ φηαλ πηνζεηήζνπλ ηα ΓΞΣΑ. Υζηφζν, γηα λα εληζρπζεί ε 

ζπγθξηζηκφηεηα κε ηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε ηα ΓΞΣΑ θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ηέηνηα πνζά, ην πξφηππν απαηηεί φπσο ε 

επίδξαζε ηεο ηηκνινγηαθήο ξχζκηζεο παξνπζηάδεηαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία. Κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ήδε 
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ΓΞΣΑ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ δχλαηαη λα εθαξκφζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην 

πξφηππν απηφ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ην πξφηππν απηφ δε ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο. 

  

 ΓΞΣΑ 15 Έζνδα από Ππκβάζεηο κε πειάηεο 

Ρν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017. Ρν ΓΞΣΑ 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. Νη 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, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη 

εθηεηακέλεο 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. Ρν πξφηππν δελ έρεη αθφκα πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη 

ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ην πξφηππν απηφ δε ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΙΞ 27 Δηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (ηξνπνπνίεζε) 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016. Ζ 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 ΓΞΣΑ κεηψλνληαο ηα θφζηε ζπκκφξθσζεο ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο επελδπηέο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ 

Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΞΣΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ΓΙΞ 28 Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο 

- Ρξνπνπνίεζε: Ξώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ελόο επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνύο ηνπ 

εηαηξείαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ 

Νη ηξνπνπνηήζεηο αληηκεησπίδνπλ κηα αλαγλσξηζκέλε αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 10 θαη εθείλεο ηνπ ΓΙΞ 28, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πψιεζεο ή ηεο εηζθνξάο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνχο ηνπ 

εηαηξείαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ. Ζ 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. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2016. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε λέν θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΞΣΑ 2010 -2012, ην νπνίν είλαη κηα ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 

ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015. Ζ 

Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δε ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΞΣΑ 2 Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ: Ζ 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»).  

 ΓΞΣΑ 3 Ππλελώζεηο επηρεηξήζεσλ: Ζ 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 ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα.  
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 ΓΞΣΑ 8 Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο: Ζ 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.  

 ΓΞΣΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο αμίαο: Απηή ε αλαβάζκηζε ζηελ βάζε ζπκπεξάζκαηνο ηνπ ΓΞΣΑ 13 δηεπθξηλίδεη φηη ε 

έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 13 θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ΓΞΣΑ 9 θαη ΓΙΞ 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.  

 ΓΙΞ 16 Δλζώκαηα Ξάγηα: Ζ 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.  

 ΓΙΞ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ: Ζ 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.  

 ΓΙΞ 38 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Ζ 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.  

 

Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε λέν θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΞΣΑ 2011 -2013, ην νπνίν είλαη κηα ζπιινγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

ησλ ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ 

Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δε ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΞΣΑ 3 Ππλελώζεηο επηρεηξήζεσλ: Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΞΣΑ 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. 

 ΓΞΣΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο αμίαο: Ζ αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο 

ραξηνθπιαθίνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΞΣΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ 

εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε ή ηνπ ΓΞΣΑ 9 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε.  

 ΓΙΞ 40 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα: Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπλαιιαγή πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηφζν ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΞΣΑ 3 Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ, 

φζν θαη ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 40 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα, απαηηεί ηε ρσξηζηή 

εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξνηχπσλ αλεμάξηεηα ηνπ ελφο απφ ην άιιν.  

 

Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε λέν θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΞΣΑ 2012 -2014, ην νπνίν είλαη κηα ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 

ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη απηέο ηηο αλαβαζκίζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηή δε ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΞΣΑ 5 Κε θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο Ξώιεζε θαη Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο: Ζ 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. 

Ππλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 5. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε 

αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηάζεζεο δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζεο. 

 ΓΞΣΑ 7 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ζχκβαζε εμππεξέηεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ακνηβή κπνξεί λα απνηειέζεη ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
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Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ απαηηνχληαη ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 ΓΙΞ 19 Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη όηη 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. 

 ΓΙΞ 34 Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο: Ζ 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 Γηαρείξηζεο ή ζηελ Έθζεζε θηλδχλνπ). Ρν ΠΓΙΞ 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. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ηφηε ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε είλαη ειιηπήο. 

 

 ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28: Δπελδπηηθέο επηρεηξήζεηο: Δθαξκνγή ηεο Δμαίξεζεο Δλνπνίεζεο (Ρξνπνπνηήζεηο) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηξία δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξάμε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο ελνπνίεζεο ησλ 

εηαηξεηψλ επελδχζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2016. Νη 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. Δπίζεο, 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. Ρέινο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 28 Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο 

θαη Θνηλνπξαμίεο 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. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο 

εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΙΞ 1: Ξξσηνβνπιία ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο (Ρξνπνπνίεζε) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 1 Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 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. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2016. Απηέο νη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 1 δηεπθξηλίδνπλ, παξά αιιάδνπλ ζεκαληηθά, ηηο 

πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 1. Νη 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. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή δε ζα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

1.4 Βάζε ελνπνίεζεο  ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ – Απνηίκεζε ζπγαηξηθώλ θαη ζπγγελώλ επηρεηξήζεσλ. 
 
Νη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ θάησζη ζπγαηξηθψλ  ηεο. 
Δδψ επηζεκαίλνπκε φηη νη ζπγαηξηθέο «Αζηεξίαο ΑΔ», «Θαιινλή ΑΔ» θαη «Ηρζ.Αξγνιίδνο ΑΔ»   είλαη ππνρξεσκέλεο λα εθαξκφδνπλ 
ηα ΓΞΣΞ γηα ηελ ζχληαμε ησλ δηθψλ ηνπο εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζφηη  ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην 5%  ησλ ππφ ηνπ 
λφκνπ ελνπνηεκέλσλ θαζνξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. 
Νη εηαηξείεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαη  ζπλέηαμαλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ. 
     Ξνζνζηφ 
Δπσλπκία    Ππκκεηνρήο   Έδξα   Κέζνδνο Δλνπνίεζεο 
      
Αζηεξίαο ΑΔ    100%   Αζηαθφο Αηη/λίαο  Νιηθή 
Ηρζ.Αξγνιίδνο ΑΔ     51%   Αζήλα   Νιηθή 
Θαιινλή ΑΔ    100%   Ραθηηθνχπνιε  Νιηθή 
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO  100%   Ρζερία   Νιηθή 
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Νη  ελνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο  πεξηιακβάλνπλ  ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο θαη φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ 
εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο αζθεί έιεγρν.  Έιεγρνο  ππάξρεη  φηαλ  ε κεηξηθή  έρεη  ηε  δχλακε λα  νξίδεη  ηηο  απνθάζεηο  πνπ αθνξνχλ ηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγαηξηθψλ, µε ζθνπφ   λα   έρεη   νθέιε   απφ   απηέο.   Νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ θαηαξηίδνληαη ζηελ ίδηα εκεξνκελία θαη µε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο µε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  
ηεο κεηξηθήο.  
Όπνπ ρξεηάδεηαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη αλαγθαίεο  εγγξαθέο αλακφξθσζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα  ησλ 
αθνινπζνπκέλσλ  ινγηζηηθψλ   αξρψλ.  

 
Όια   ηα   ελδνεηαηξηθά   ππφινηπα   θαη   ζπλαιιαγέο   θαζψο   θαη   ηα ελδνεηαηξηθά  θέξδε  ή δεµίεο απαιείθνληαη  ζηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο. Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο θαη παχνπλ λα 
ελνπνηνχληαη   απφ   ηελ   εκεξνκελία   πνπ   ν   έιεγρνο  κεηαβηβάδεηαη   εθηφο   νκίινπ.    
Ζ απφθηεζε ησλ ζπγαηξηθψλ ινγηζηηθνπνηείηαη µε ηε κέζνδν ηεο αγνξάο. Ρα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη 
ελδερφκελεο  ππνρξεψζεηο  πνπ απνθηψληαη ζε µία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηµεηξψληαη θαηά ηελ  εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο 
ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Ρν θφζηνο αγνξάο πάλσ απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο θάζε εμαγνξαζζείζαο θαηαρσξείηαη ζαλ ππεξαμία ελψ ην θάησ απηήο  θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. 
 
Νη  ζπκκεηνρέο,  ζε µε  ελνπνηνχκελεο  εηαηξίεο  ζηηο  νπνίεο  αζθείηαη  νπζηψδεο  επηξξνή απνηηµψληαη µε ηε κέζνδν  ηεο θαζαξήο  
ζέζεο. Πχκθσλα µε ηε  κέζνδν απηή, ε ζπκκεηνρή απεηθνλίδεηαη ζηελ αμία θηήζεψο ηεο, απμνκεηνχκελε µε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 
ηνπ επελδπηή ζηα θέξδε θαη ηηο δεµίεο ηεο ζπκκεηνρήο, κεηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο αληίζηνηρεο 
απμνκεηψζεηο ηεο θαζαξήο ζέζεσο ηεο ζπκκεηνρήο. Ξεξαηηέξσ, ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο αλαπξνζαξκφδεηαη µε ηε ζσξεπηηθή 
απνµείσζε ηεο αμίαο ηεο.  
 
Κεξίζµαηα πνπ ιαµβάλνληαη απφ ηηο ζπκκεηνρέο απηέο κεηψλνπλ ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζηα βηβιία ηνπ επελδπηή. 
 
Πηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο απνηηµψληαη 
ζην θφζηνο θηήζεσο απηψλ, κεηνχκελν µε ηπρφλ απνµείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ.  
 
1.5. Κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζε μέλν λόκηζκα 
 
1.5.1. Ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 
 
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο HELLENIC FISHFARMING CZ SRO έρνπλ ζπληαρζεί ζε Ρζέρηθεο θνξψλεο (CZK) 
ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα. Νη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο κεηαηξέπνληαη ζε € (λφκηζκα παξνπζίαζεο) γηα ιφγνπο 
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ.   
 
1.5.2. Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα 
 
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο πνπ ίζρπαλ ηελ εκέξα  ηεο 
ζπλαιιαγήο. Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε ΜΛ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη κε 
βάζε ηελ ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο ηελ ίδηα εκέξα. Ρα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ απνηηκήζεηο πεξηιακβάλνληαη 
ζηα θέξδε ή δεκηέο ηεο πεξηφδνπ απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο.    
 
1.5.3. Κεηαηξνπή ζην λόκηζκα παξνπζίαζεο 
 
Ζ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο γίλεηαη σο εμήο: 
-Tα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ   νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ 
-Ρα ίδηα θεθάιαηα κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνέθπςαλ  
-Ρα έζνδα θαη ηα έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηε κέζε ηζνηηκία πνπ ηζρχεη γηα ηελ πεξίνδν ιφγσ ηεο κε αμηφινγεο κεηαβνιήο θαηά ηελ 
πεξίνδν πνπ αθνξνχλ  
Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη 
κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε ηπρφλ πψιεζε ηεο εηαηξείαο.   
 
 
1.6. Αξρέο παξνπζίαζεο επηκέξνπο κεγεζώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
1.6.1. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (Ξάγηα ζηνηρεία) 
 
Ρα πάγηα ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Γηα ηα γήπεδα θαη θηίξηα ε 
εηαηξεία αλέζεζε ζε εηαηξεία αλεμάξηεησλ εθηηκεηψλ ηελ δηελέξγεηα εθηίκεζεο ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ ηεο 
θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2004. Νη εθηηκήζεηο βαζίζζεθαλ ζε θαηάιιειεο-παξαδεθηέο  κεζφδνπο θαη εθηηκήζεηο αλάινγα κε ηε θχζε 
θαη ρξήζε ησλ εθηηκεζέλησλ παγίσλ.  Αλαιπηηθφηεξα ε εηαηξεία κέζσ ηερληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ εθηίκεζε ηα γήπεδα θαη ηα θηίξηα 
ζε εχινγεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο θαη ρξεζηκνπνηεί απηέο σο ηεθκαξηφ θφζηνο ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΞ 16 έσο θαη ηελ 
31ε Γεθεκβξίνπ 2014 ζεσξψληαο πσο ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ζηελ ελ ιφγσ πεξίνδν δελ είλαη ζεκαληηθή. Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ 
αλσηέξσ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηεο αγνξαίαο αμίαο .  
 
Ρα κεραλήκαηα θαη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ ηνπο θφζηνο κεησκέλα κε ηηο απνζβέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ κε βάζε ηελ κέζε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπο ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε απφ επηηξνπή εθηηκήζεσλ 
ηεο εηαηξείαο. 
Ρπρφλ αλαπξνζαξκνγέο παγίσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο λνκνζεζίαο, αληηινγίδνληαη. 
Ρα  λέα  πάγηα  πξνζηίζεληαη  ζηα  ήδε  ππάξρνληα,  ζην  θφζηνο  ηνπο.  Νη  επηζθεπέο  θαη ζπληεξήζεηο  εμνδνπνηνχληαη µε  ηελ  
πξαγκαηνπνίεζε  ηνπο. 
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Ρν  θφζηνο  θηήζεο  θαη  νη ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο  ησλ παγίσλ πνπ  πσινχληαη ή απνζχξνληαη, µκεηαθέξνληαη απφ  ηνπο  
αληίζηνηρνπο  ινγαξηαζκνχο  ηε  ζηηγµή  ηεο  πψιεζεο  ή ηεο απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεµία  πξνθχπηεη, 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο  Απνηειεζκάησλ. 
 
Νη  ινγηζηηθέο  αμίεο ησλ ελζψµαησλ παγίσλ εμεηάδνληαη γηα απνµείσζε φηαλ  ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη αμίεο απηέο δελ είλαη 
αλαθηήζηµεο. Ζ Γηνίθεζε ηειεπηαία θνξά, εληφο ηνπ Ά ηξηκήλνπ 2008  επαλεθηίκεζε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο θαη ηνπο 
ζπληειεζηέο απφζβεζεο φισλ ησλ παγίσλ θαη εμεηάζζεθαλ γηα απνκείσζε φια επίζεο ηα πάγηα .Νη απνζβέζεηο ππνινγίζζεθαλ κε 
ηνπο λένπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο θαη ηα πάγηα ηα νπνία είραλ απαμησζεί ή θαηαζηξαθεί δηαγξάθεθαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 
 
1.6.2. Απνζβέζεηο  
 
Νη  απνζβέζεηο  παγίσλ  ζηνηρείσλ  ινγίδνληαη µε  ηε κέζνδν  ηεο  ζηαζεξήο απφζβεζεο, βάζεη ζπληειεζηψλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε 
µέζε σθέιηµε δσή ησλ παγίσλ, ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε. Νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη 
αθφινπζνη :        

Ππληειεζηέο Απφζβεζεο  

Θηίξηα 3 -   10 % 

Κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζµφο 3 -   20 % 

Κεηαθνξηθά µέζα 15 -   20 % 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζµφο 10 - 100 % 

Ινγηζµηθφ 10 -   30 % 

 
Νη απνζβέζεηο ππνινγίζζεθαλ κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ επαλαμηνιφγεζε ηεο σθέιηκεο 
δηάξθεηαο δσήο θάζε παγίνπ εληφο ηνπ 2008. 
 
1.6.3. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
Πηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλεηαη ε ππεξαμία απφ εμαγνξέο, παξαρσξήζεηο θαη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη 
ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. Ζ ππεξαμία ππφθεηηαη εηεζίσο ζε έιεγρν απνκείσζεο. Όηαλ πξνθχςνπλ δεκίεο απφ απνκείσζε ηεο 
ππεξαμίαο, απηέο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη νη άδεηεο ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη 
ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο θαη απνζβέλνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ζπληειεζηή  10 - 30%. 
 
1.6.4. Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 
Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  
 
α) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο  ζηα 
απνηειέζκαηα.  
 
Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
 - Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, είλαη  απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη 
κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαρεηξίδνληαη κε ζθνπφ ηελ θεξδνζθνπία. 
 - Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ 
κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σξήζεο. 
β) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε 
δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. Πηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, 
κέρξη ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα. 
Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκηέο 
απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ. 
γ) Αλαγλψξηζε, δηαγξαθή, πξνζδηνξηζκφο, εχινγσλ αμηψλ 
Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν 
Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πιένλ ησλ 
άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα 
ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα. Νη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην 
δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο 
θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 
 
Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη 
ζηα απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη 
απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ 
απνηίκεζεο, φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ 
ξνψλ. Νη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη 
ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. 
δ) Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ 
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Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο 
ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεο θαη ζε ζηαζεξφ ρξεκαηηζηεξηαθφ πεξηβάιινλ. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα 
θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 
 
1.6.5. Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -- Απνζέκαηα  
 
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Υο Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία νξίδεηαη ν ηρζπνπιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο (γφλνο θαη ςάξηα ζε εθηξνθή 
– πάρπλζε). Ζ θαηαρψξηζε ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείνπ ιακβάλεη ρψξα εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 
 
• Διέγρεηαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο. 
• Ξηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ 
Δηαηξεία. 
• Ρν θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 
• Έλα βηνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θάζε ηζνινγηζκνχ ζηελ 
εχινγε αμία ηνπ κείνλ ηα εθηηκψκελα θφζηε ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα 
απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 
Πε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηφηε απνηηκψληαη ζην θφζηνο ηνπο 
κείνλ θάζε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο.  
Θέξδε ή δεκίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηε 
κεηαγελέζηεξε απνηίκεζή ηνπ (κείνλ ηα εθηηκψκελα θφζηε ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο), θαηαρσξνχληαη ζην 
απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ.  
Θέξδνο κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 
γέλλεζε ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ. 
Ρα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηνλ γφλν, ηα ψξηκα θαη  κε αλψξηκα φπνπ θαη απνηηκνχληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 
41 θαη ΓΞΣΑ 13 σο εμήο: 
Γόλνο: 
Ζ Ξνζνηηθή θαηακέηξεζε ηνπ γφλνπ γίλεηαη ζε ηεκάρηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλακελφκελε πνζφηεηα, κεηνχκελε θαηά ην 
πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο βάζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  Πηε ζπλέρεηα ε πνζφηεηα απηή επαιεζεχεηαη θπζηθψο κε ηελ πνζφηεηα 
πσινχκελνπ γφλνπ πιένλ ηελ πνζφηεηα πνπ αλαιψλεηαη γηα ηελ παξαγσγή κεγάινπ ςαξηνχ. 
Ν γφλνο απνηηκάηαη ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο πψιεζεο αθαηξνπκέλσλ ησλ ηπρφλ 
εθηηκψκελσλ εμφδσλ κεηαθνξάο. Υο ηηκή απνηίκεζεο αλά ηεκάρην ιακβάλεηαη ε πξνθχπηνπζα κέζε ηηκή πψιεζεο ζηελ Διιάδα ηνπ 
ηειεπηαίνπ κήλα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.  
Ώξηκα θαη Αλώξηκα: 
Ζ Ξνζνηηθή θαηαγξαθή ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ (βηνκάδα) πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάζε πεξίνδν πξνθχπηεη σο εμήο: 
(α) Απφ ινγηζκηθφ (Software) θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο ηεο βηνκάδαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ηρζπδίσλ θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ 
αλαισζείζα ηξνθή θαη ηηο επηθξαηνχζεο αλά πεξηνρή ζεξκνθξαζίεο 
(β) Απφ επηηφπνπ δεηγκαηνιεςία αλά θισβφ ςαξηψλ ππνινγίδεηαη ην κέζν βάξνο αλά ηεκάρην. 
Ρν κέζν βάξνο πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςαξηψλ, πξνζδηνξίδεη ηε ζπλνιηθή ηρζπνκάδα δεδνκέλνπ φηη ζε θάζε 
ηρζπνθισβφ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη κέγεζνο ςαξηνχ. 
(γ) ε Δηαηξεία επηκεηξά θαη ζπγθξίλεη ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ θισβψλ πνπ 
εμαιηεχνληαη πιήξσο κε ηα δεδνκέλα ησλ αλσηέξσ εθηηκήζεσλ γηα ηπρφλ απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο. 
Ώξηκα: 
Υο Υξηκα ζεσξείηαη ν ηρζπνπιεζπζκφο ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ είλαη άλσ ησλ 300 γξακκαξίσλ  αλά ηεκάρην, δεδνκέλνπ φηη ε 
επηδίσμε ηεο φιεο εθκεηάιιεπζεο είλαη ε παξαγσγή θαη πψιεζε ςαξηψλ κε εκπνξηθφ βάξνο άλσ ησλ 300 γξακκαξίσλ αλά ηεκάρην. 
Νη πσιεζείζεο πνζφηεηεο ςαξηψλ θάησ ησλ 300 γξακκαξίσλ αλά ηεκάρην πξνθχπηνπλ σο παξαθνινχζεκα  ηεο φιεο εθκεηάιιεπζεο 
(θαηά ηελ εμαιίεπζε θισβψλ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ φινπ εμαιηεπφκελνπ ηρζπνπιεζπζκνχ είλαη κε ψξηκν). 
Νη ψξηκνη ηρζχεο (άλσ ησλ 300 γξ.) επηκεηξψληαη ζηελ θαζαξή εχινγε αμία. Ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο 
ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο γηα ηνπο δψληεο ηρζχο ζηελ παξνχζα ηνπνζεζία θαη θαηάζηαζή ηνπο, ε ππνρξέσζε ηεο απνηίκεζεο ησλ 
ςαξηψλ απηψλ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 41 θαη ην ΓΞΣΑ 13 νδεγεί ζηελ ρξήζε κηαο εθηηκψκελεο εχινγεο αμίαο ησλ ςαξηψλ επί ηεο 
βάζεο κηαο ππνζεηηθήο αγνξάο θαη ηεο ηεξαξρίαο ηεο εχινγεο αμίαο επηπέδνπ 2 ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνχζα ηνπνζεζία θαη 
θαηάζηαζε ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
Ζ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξνπο 
παξάγνληεο, φπσο ην πνηα είλαη ε ππνζεηηθή θχξηα αγνξά θαη νη επηθξαηνχζεο παξαηεξήζηκεο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ζηελ 
αγνξά γηα ην ηειηθφ πξντφλ (εμαιηεπκέλνη ηρζχεο). Γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε σο ηηκή απνηίκεζεο ιήθζεθε ε 
κέζε ηηκή πψιεζεο (κεησκέλε κε ηα κεηαθνξηθά) ζηελ  Δπξψπε ηεο 1εο εβδνκάδαο κεηά ηελ ιήμε ηεο εθάζηεο ρξήζεο, (ηαθηηθή ε 
νπνία θαη αθνινπζείηαη παγίσο). 
Κε Υξηκα: 
Ζ απνηίκεζε ηεο βηνκάδαο ηνπ κε ψξηκνπ ηρζπνπιεζπζκνχ (θάησ ησλ 300 γξακκαξίσλ αλά ηεκάρην) ελζσκαηψλεη ην θφζηνο 
αλάπηπμεο αλά θαηεγνξία 50 γξακκαξίσλ πιένλ ηελ ηηκή πψιεζεο αλά ηεκάρην γφλνπ. 
 
Κία κεηαβνιή ζηελ κέζε ηηκή πψιεζεο ζηελ Δπξψπε, ηεο 1εο εβδνκάδαο κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, αλά θηιφ  +/-- 5% ζα 
κεηέβαιιε ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαηά +/--608 ρηι. €. 
 
Απνζέκαηα 
Ρα απνζέκαηα ησλ εκπνξεπκάησλ απνηηκψληαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ. 
 
Ρα απνζέκαηα ησλ Α-Β ιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο απνηηκψληαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 
δαπάλεο απφθηεζεο θαη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο ηνπο ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη. 
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1.6.6. Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο – Ινηπέο απαηηήζεηο  
 
Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο απεηθνλίδνληαη κεησκέλεο θαηά ηε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πηζαλνινγνχκελεο επηζθάιεηεο 
φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ηα ελ ιφγσ πνζά δελ ζα εηζπξαρζνχλ.    
Νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δελ ζα 
εηζπξαρζνχλ φια ηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ αξρηθψλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο. Δλδείμεηο κε εηζπξαμηκφηεηαο 
ζπληζηνχλ νη ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ησλ ρξεσζηψλ, θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, πέξαλ 
ηνπ νξίνπ πίζησζεο. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ 
ρξεκαηνξνψλ πνπ ζα εηζπξαρζνχλ. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ κεηψλεηαη κέζσ αληίζεηνπ ινγαξηαζκνχ (πξφβιεςεο), κε 
αλαγλψξηζε ηεο κείσζεο ζηα απνηειέζκαηα. Κεηαγελέζηεξεο αλαθηήζεηο απνκεησκέλσλ πνζψλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν ζηα 
απνηειέζκαηα. 
Νη πξνβιέςεηο ζηεξίρζεθαλ ζηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεψλ ηεο. 
 
1.6.7. Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ   
 
Ρα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη ηα ηζνδχλακα ησλ κεηξεηψλ δηαζεζίκσλ, φπσο είλαη νη θαηαζέζεηο 
φςεσο θαη νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο. 
 
1.6.8. Ίδηα θεθάιαηα  
 
Ξεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ην ππέξ ην άξηην πνζφ, ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά δηαθφξσλ 
αλαπηπμηαθψλ λφκσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί θαηά ην παξειζφλ απφ ηελ εηαηξεία θαη ηηο ελνπνηνχκελεο κε απηήλ θαη ηα 
απνηειέζκαηα εηο λέν. 
Δηδηθά ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί φπσο αλαθέξζεθε κε βάζε δηάθνξνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο  
εμαηξνχληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο. Ζ εηαηξεία δελ πξνηίζεηαη λα 
δηαλείκεη ηα ελ ιφγσ απνζεκαηηθά θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ έρεη πξνβεί ζηνλ ππνινγηζκφ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ 
είλαη ππνρξεσηηθφο θαηά ηελ πεξίπησζε δηαλνκήο .  
 
1.6.9. Καθξνπξόζεζκα δάλεηα   
 
Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. 
Αθνξνχλ θπξίσο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο κεηά απφ έλα έηνο απφ ηελ ιήμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζπγθξηηηθά κε ηα ηξέρνληα πξαγκαηηθά ηεο αγνξάο είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακα θαη 
γηα ην ιφγσ απηφ δελ πξνβαίλεη ζε θακία πξνζαξκνγή ηεο αμίαο απηψλ.   
 
1.6.10. Θόζηνο δαλεηζκνύ 
 
Ρα θφζηε αλαδνρήο, ηα λνκηθά θαη ηα ινηπά άκεζα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε δαλείσλ, αλακνξθψλνπλ 
ην πνζφ ησλ δαλείσλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηα Απνηειέζκαηα κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ. Ρα θφζηε δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ 
θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν ησλ ελζσκάησλ παγίσλ αλαγλσξίδεηαη ζε επαχμεζε ηεο αμίαο ηνπο. 
 
1.6.11. Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  
 
α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  
 
Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 
 
β) Ξξνβιέςεηο γηα Ξξνγξάκκαηα Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ  
 
Ρα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, εκπίπηνπλ ζηα 
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19 – «Ξαξνρέο Δξγαδνκέλσλ». Νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην 
πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Νη ππνρξεψζεηο απηέο ππνινγίδνληαη κε βάζε 
νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο. Ρν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη 
απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο 
κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. Ρν κε θαηνρπξσκέλν θφζηνο 
πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη ζε ζηαζεξή βάζε επί ηεο κέζεο ππνιεηπφκελεο ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη 
παξνρέο. Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ζεκείν αλαθνξάο ηηο ηξέρνπζεο απνδφζεηο ζε 
πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθά νκφινγα. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηα αγνξά , ηφηε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηφηε ην 
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πξνζδηνξίδεηαη κε ζεκείν αλαθνξάο ηηο ηξέρνπζεο απνδφζεηο θπβεξλεηηθψλ ή Δπξσπαηθψλ νκνιφγσλ. 
Δπηπιένλ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πξέπεη λα αληαλαθιά ην εθηηκψκελν ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ. 
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2112/20 ν Όκηινο θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο απνρσξνχληεο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο 
ηνπ, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν 
απνκάθξπλζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Πηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ 
ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη ίζν κε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιινληαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο. 

 
1.6.12. Φόξνο εηζνδήκαηνο – Αλαβαιιόκελνη θόξνη    
 
Ζ  επηβάξπλζε  ηεο  ρξήζεσο  µε  θφξνπο εηζνδήκαηνο  απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, 
δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη µε ηα απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή  
δεκηέο),  αιιά  ηα  νπνία  ζα  θαηαινγηζζνχλ  ζε  κειινληηθέο  ρξήζεηο.  Ν  θφξνο εηζνδήκαηνο  θαηαρσξείηαη  ζηα  Απνηειέζκαηα,  
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εθηφο  ηνπ  θφξνπ  εθείλνπ,  πνπ  αθνξά ζπλαιιαγέο  πνπ  θαηαρσξήζεθαλ  απεπζείαο  ζηα  ίδηα  θεθάιαηα.  Πηελ  πεξίπησζε  
απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
Νη ηξέρνληεο θφξνη  εηζνδήκαηνο είλαη νη  πιεξσηένη  θφξνη,  επί  ηνπ  θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο   ρξήζεο, βάζεη ησλ 
ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ   θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ  δηαθνξψλ κεηαμχ θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ππνινγίδνληαη µε ρξήζε 
ησλ  θνξνινγηθψλ  ζπληειεζηψλ  πνπ   ηζρχνπλ  ζηε ιήμε ηεο ρξήζεσο . Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη 
γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα 
ππάξμεη επαξθέο θνξνινγηθφ εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο.  Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 
απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο 
θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
Ζ δηνίθεζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ πνπ θαηαξηίδεη θαη πξαγκαηνπνηεί θάζε έηνο κεηψλεη ηελ θνξνινγηθή βάζε κέζσ 
ηεο πξαγκαηνπνίεζεο αθνξνινγήησλ απνζεκαηηθψλ ηφζν ζηελ κεηξηθή φζν θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. Ν ζπκςεθηζκφο απαηηήζεσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο γίλεηαη θαηά εηαηξεία θαη εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθφ δηθαίσκα (ίδηα θνξνινγηθή αξρή). 
 
1.6.13. Βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο   
 
Αθνξά θάησ ηνπ έηνπο ππνρξεψζεηο ζε Διιεληθέο Ρξάπεδεο γηα θεθάιαην θίλεζεο ρσξίο εγγπήζεηο (αλνηθηά δάλεηα) ή κε δηάθνξεο 
εγγπήζεηο (θαηά βάζε επηηαγέο πειαηψλ). 
Ζ δηνίθεζε  εθηηκά φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζπγθξηηηθά κε ηα ηξέρνληα πξαγκαηηθά ηεο αγνξάο είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακα θαη 
γηα ην ιφγν απηφ δελ πξνέβεθε ζε θακία πξνζαξκνγή ηεο αμίαο απηψλ. 
 
1.6.14. Δπηρνξεγήζεηο  
 
Ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) πάξρεη ηεθκαηξφκελε 
βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη 
φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα 
έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε (απνζβέζεηο παγίσλ πνπ αθνξνχλ) ηα νπνία 
θαη επηρνξεγνχλ. 
Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο έζνδν επφκελσλ 
ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ. 
Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα ηνπ Νκίινπ αλαγλσξίδνληαη σο ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηηο ρξήζεηο 
πνπ αλαγλσξίδνληαη ηα αληίζηνηρα έμνδα. 
 
1.6.15. Ξξνβιέςεηο γηα κειινληηθνύο θηλδύλνπο   
 
Αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη 
πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 
αμηνπηζηία. Νη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 
αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Νη ελδερφκελεο 
ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη 
νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη πηζαλή. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 
 
 
 
1.6.16. Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο / πνρξεώζεηο 
 
Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο είλαη άηνθεο ή θέξνπλ επηηφθην ρακειφηεξν απφ ηα εθάζηνηε ηξέρνληα 
επηηφθηα ηεο αγνξάο, εκθαλίδνληαη ζηελ θαζαξή παξνχζα αμία ηνπο. Νη δηαθνξέο πξνεμφθιεζεο, απεηθνλίδνληαη ζαλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα ζηα Απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε ρξήζεσο ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. 
 
1.6.17. Ππλδεδεκέλα Κέξε 
 
Νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Απηά ηα 
ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ βαζηθά ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο θαη ηε Γηνίθεζε κίαο επηρείξεζεο ή/θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, 
εηαηξείεο κε θνηλφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη/ή Γηνίθεζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο ή ζπγαηξηθέο απηψλ 
ησλ εηαηξηψλ. 
 
1.6.18. Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 
 
Ξνιηηηθή ηνπ νκίινπ είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ θαη 
ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή ηεο αλάπηπμε.  
Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, Θ.Λ. 2190/1920, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα ίδηα 
θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 
Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί 
λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή 
ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν. 
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Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα 
απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 
Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε 
δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν 
ζπκθέξνλ. 
Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 
απνηειέζκαηα εηο λένλ. Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Απηφ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε 
ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ 
κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο 
θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Ρέινο, κε 
πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη 
ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 
 
H εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 

 
1.6.19. Κηζζώζεηο 
 
Κίζζσζε, ε νπνία κεηαθέξεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ελφο παγίνπ ζηνλ κηζζσηή, 
ζεσξείηαη σο ρξεκαηνδνηηθή θαη ινγίδεηαη σο απφθηεζε παγίνπ θαη αλάιεςε κηαο ππνρξέσζεο. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα Απνηειέζκαηα. Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ ζηνλ Όκηιν νπζηαζηηθά φινπο 
ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ αθνινπζνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ, θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 
πνζφ ίζν θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο κε ηελ εχινγε αμία ηεο κηζζσκέλεο ηδηνθηεζίαο ή, αλ είλαη ρακειφηεξε, ηελ παξνχζα αμία 
ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Ρα κηζζψκαηα επηκεξίδνληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη ζε κείσζε ηεο αλεμφθιεηεο 
ππνρξέσζεο, έηζη πνπ λα πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην πάλσ ζην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο.  
Ρα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη ζην ζπληνκφηεξν ρξφλν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο. Πηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ ππήξραλ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 
Θξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο κίζζσζεο σο ρξεκαηνδνηηθή ή ιεηηνπξγηθή, είλαη ε νπζία ηεο ζπλαιιαγήο θαη φρη ν ηχπνο ηεο 
ζχκβαζεο.  
Aλ απφ ηε ζπκθσλία κίζζσζεο πξνθχπηεη φηη ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηφηε ε κίζζσζε ηαμηλνκείηαη σο ιεηηνπξγηθή κίζζσζε. Νη πιεξσκέο κηζζσκάησλ γηα 
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
 
Πηε ρξήζε 2014 δελ ππήξμαλ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Νη ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ αθνξνχλ 
κηζζψκαηα ζαιαζζίσλ ρψξσλ, εδαθηθψλ εθηάζεσλ, θηηξίσλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Ρα κηζζψκαηα πνπ επηβάξπλαλ ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο έρνπλ σο θάησζη : 
 
 
 

Η Εταιρεία Ο Ομιλος Η Εταιρεία Ο Ομιλος

Εν οίκια θαλαζζίων  τώρων 50.042,74 62.056,84 40.113,78 53.272,67

Εν οίκια κηιρίων 225.495,82 235.005,82 235.254,28 243.313,54

Εν οίκια εδαθικών  εκηάζεων 10.189,10 20.973,04 8.845,75 17.523,75

Εν οίκιο εγκαηαζηάζεων  μον άδας ιτθσοκαλλιέργειας 152.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00

Εν οίκια μεηαθορικών  μέζων 2.672,95 2.672,95 474,24 474,24

Σύνολο 440.400,61 472.708,65 436.688,05 466.584,20

1/1 - 31/12/204 1/1 - 31/12/2013

 
 
Ρα κηζζψκαηα ζαιαζζίσλ ρψξσλ ζπλδένληαη κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κηάο εθάζηεο κνλάδαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, δειαδή εθφζνλ 
πθίζηαηαη ελ ηζρχ ε άδεηα ηεο κνλάδαο, πθίζηαηαη θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζσκάησλ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, ην χςνο 
ησλ νπνίσλ ζπλαξηάηαη κε ηελ έθηαζε (ζηξέκκαηα) ηνπ ζαιαζζίνπ ρψξνπ γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί ε ζρεηηθή άδεηα  θαη θαηά 
ζπλέπεηα δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο. 
Ρα κηζζψκαηα ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ αθνξνχλ κίζζσζε δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εθηάζεσλ. Ζ κίζζσζε ησλ δεκνζίσλ εθηάζεσλ 
ζπλαξηάηαη κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο φπσο πξναλαθέξζεθε γηα ηνπο ζαιαζζίνπο ρψξνπο. 
Ρα κηζζψκαηα ησλ θηηξίσλ αθνξνχλ κίζζσζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα γξαθεία θαη απνζήθεο. 
Ρα κηζζψκαηα ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ αθνξνχλ κίζζσζε Δ.Η.Σ. γηα έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
Ζ κειινληηθή ειάρηζηε θαηαβνιή κηζζσκάησλ έρεη σο θάησζη : 
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Η Εταιρεία Ο Ομιλος Η Εταιρεία Ο Ομιλος

Εν οίκια θαλαζζίων  τώρων 45.893,99 57.908,09 229.469,95 289.540,45

Εν οίκια κηιρίων 220.740,00 228.450,00 1.103.700,00 1.139.130,00

Εν οίκια εδαθικών  εκηάζεων 10.064,00 20.847,94 50.320,00 104.239,70

Εν οίκιο εγκαηαζηάζεων  μον άδας ιτθσοκαλλιέργειας 152.000,00 152.000,00 760.000,00 760.000,00

Εν οίκια μεηαθορικών  μέζων 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 428.697,99 459.206,03 2.143.489,95 2.292.910,15

 <1 έτος 1 - 5 έτη

 
 
Πεκεηψλεηαη φηη δελ έρνπλ ππνινγηζζεί κηζζψκαηα πέξαλ ηεο 5εηίαο γηα ζαιαζζίνπο ρψξνπο θαη εδαθηθέο εθηάζεηο ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ δεδνκέλνπ φηη ζπλαξηψληαη κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο εθάζηεο κνλάδαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. 
 
1.6.20. Έζνδα    
 
Ξεξηιακβάλνπλ ηελ αμία πσιήζεσλ ησλ αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ  θαζαξά απφ αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη 
επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα φπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε δηαγξάθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε απηψλ γίλεηαη σο εμήο  
 
 Ξσιήζεηο αγαζψλ : Αλαγλσξίδνληαη φηαλ απηά παξαδνζνχλ ζηνπο πειάηεο ,απηνί ηα έρνπλ απνδερηεί θαη ε είζπξαμε ηεο 
απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 
 Ξαξνρή ππεξεζηψλ : Ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο 
. 
 Έζνδα  απφ  ηφθνπο :  Έζνδα  απφ  ηφθνπο  αλαγλσξίδνληαη  φηαλ  ν  ηφθνο  θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλνο (µε βάζε ηε κέζνδν 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ). 
 Έζνδα απφ κεξίζκαηα : Ρα έζνδα  απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη   θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο. 
  
1.6.21.  Έμνδα 
 
Αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ θαηαζηνχλ δεδνπιεπκέλα. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζε δεδνπιεπκέλε 
βάζε. 
 
1.6.22.  Θέξδε αλά κεηνρή   
 
Ρα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε, αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ 
κεηνρψλ θάζε ρξήζεο εμαηξψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνλ φκηιν ζαλ ίδηεο κεηνρέο. 
 
1.6.23. Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 
Ρα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο Κεηφρνπο, παξνπζηάδνληαη σο ππνρξέσζε ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη απφ 
ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ. 

 
 

2. Νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο επηκέξνπο κεγεζώλ ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ  

 

2.1. Ξιεξνθόξεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ θαη δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπ 
αληηκεησπίδεη ν φκηινο. 
 
2.1.1. Ηζηνξηθό ππαγσγήο ηεο  κεηξηθήο εηαηξείαο ζην αξ.99 ηνπ Λ.3588/2007 
 

Πηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θξίλνπκε ζθφπηκν λα επαλαιάβνπκε ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ην ηειεπηαίν 
ηξίκελν ηνπ 2008, δεδνκέλνπ φηη απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία γηα ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εηαηξεία 
κέρξη θαη ζήκεξα.  

Ρν 2008 ε παγθφζκηα νηθνλνκία δηαηαξάρζεθε ζε χςηζην βαζκφ . Νη εμειίμεηο εηδηθά ζην Β εμάκελν ηνπ έηνπο 2008,  
ραξαθηεξίζζεθαλ αλαπάληερεο θαη δπζάξεζηεο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία κε ην μέζπαζκα κηαο πξσηνθαλνχο θξίζεο, θπξίσο ζην 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα , ζεκαηνδνηψληαο έηζη ηελ αιιαγή κηαο νιφθιεξεο επνρήο. Νη επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο 
εληάζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 κε απξνζδηφξηζηεο κειινληηθέο ζπλέπεηεο.  

Ν θιάδνο ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ήδε απφ ην έηνο 2008 παξνπζίαδε ζεκαληηθή θάκςε ζηελ ηηκή δηάζεζεο ελφο εθ ησλ θπξίσλ 
πξντφλησλ ηνπ (ηζηπνχξα). Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο παξαγσγήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο 
ππεξπξνζθνξάο, ε νπνία δελ κπνξνχζε λα απνξξνθεζεί απφ ηηο ππάξρνπζεο αγνξέο νη νπνίεο  εκθάληδαλ  θαηλφκελν θξίζεο ηηκήο.  

Έηζη ην θαηλφκελν ηεο ρακειήο ηηκήο ησλ πξντφλησλ ζην Β εμάκελν θάζε έηνπο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, επέθεξε ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ξεπζηφηεηαο ζηνπο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 

Δπίζεο ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, είρε επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα-θπξίσο 
ηηο ηξάπεδεο-θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο απφ απηά  φισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθά ηνπ θιάδνπ ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο.   

Νη Ρξάπεδεο αλαζεσξψληαο ηελ ζπλαιιαθηηθή ηνπο ζηάζε, πηνζέηεζαλ ζηάζε ζρεδφλ πιήξνπο πεξηνξηζκνχ ξεπζηφηεηαο πξνο  
ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ.             

Δηδηθά γηα ηελ ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο καο ζην δπζκελέο απηφ πεξηβάιινλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ήηαλ έληνλεο , 
άκεζεο θαη απξφβιεπηεο ζηελ έθηαζή ηνπο. 

Ζ εηαηξεία βάζηδε ηελ επάξθεηα  ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ζηελ χπαξμε θπξίσο βξαρππξνζέζκσλ ρνξεγήζεσλ ζε επηά  Διιεληθέο 
ηξάπεδεο ζηηο νπνίεο δηαηεξνχζε επαξθή φξηα δαλείσλ κε θάιπςε επηηαγψλ πειαηψλ, ππνζήθεο αθηλήησλ, ελέρπξα ηρζπνπιεζπζκνχ 
αιιά θαη ζε αλνηθηφ ππφινηπν ιφγσ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ θαηείρε. Ρν αλνηθηφ ππφινηπν αλέξρνληαλ ζε 25% πεξίπνπ ησλ 
νξίσλ δαλεηνδφηεζεο.  



Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις για την τρήση  από 1
η
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Απφ ηελ 14ε Πεπηεκβξίνπ 2008 θαη εθεμήο , ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο δηνγθψζεθαλ θαζψο νη πηζηψηξηεο ηξάπεδεο 
απαίηεζαλ απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξφζζεηεο εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο ελψ ζηε ζπλέρεηα «πάγσζαλ» ηελ πεξαηηέξσ 
ρξεκαηνδφηεζε. 

 
Ξην αλαιπηηθά νη αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη εμήο : 
 
Κε έγθξηζε θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ 
Απφ ηνλ Απξίιην 2008 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ήηαλ ζε επαθέο κε ηελ ηφηε «Δκπνξηθή Ρξάπεδα» θαη ηψξα «ALPHA Ρξάπεδα» 

θαζψο θαη κε ηελ «EFG Eurobank» νη νπνίεο πξνζθέξζεθαλ λα νξγαλψζνπλ ηελ έθδνζε ελφο θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ χςνπο 
18.000.000 επξψ ζην νπνίν ζα ζπκκεηείραλ νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο πνπ ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη θαη ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχζε γηα 
θεθάιαην θίλεζεο. Θαη ελψ ε δηνίθεζε απφ ηνλ Αχγνπζην 2008 αλέκελε ηελ ηειηθή θαη ηππηθή έγθξηζε ηεο δηνξγαλψηξηαο ηξάπεδαο, 
ζεσξψληαο ηελ έθδνζε ηνπ δαλείνπ δεδνκέλε, ε επηθεθαιήο Δκπνξηθή Ρξάπεδα κεηά απφ 5 κήλεο πξνεηνηκαζίαο καο,  γλσζηνπνίεζε 
ηελ 14ε Πεπηεκβξίνπ 2008 φηη δελ επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηελ δηνξγάλσζε ηνπ δαλείνπ εμ αηηίαο ηεο δεδνκέλεο αξλεηηθήο ζπγθπξίαο ηεο 
αγνξάο.   

 
Δπηπιένλ απαίηεζε γηα θάιπςε εγγπήζεσλ ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ  
Ζ εηαηξεία έλαληη ησλ ηξαπεδηθψλ ηεο νξίσλ έδηλε ζε εγγχεζε κεηαμχ ησλ άιισλ θαη επηηαγέο πειαηείαο, ελψ ην αλνηθηφ 

ππφινηπν ρσξίο θάιπςε εγγπήζεσλ αλέξρνληαλ κφλν ζε 25 % πεξίπνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ βξαρππξνζέζκσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ. 
Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο  κεηά ηελ αθχξσζε ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ απαίηεζαλ 
επηπιένλ εγγπήζεηο γηα θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ εηαηξεία έδσζε εγγπήζεηο επηηαγψλ πειαηψλ αμίαο 900.000,00  επξψ 
πεξίπνπ, πνζφ ην νπνίν δελ ηθαλνπνίεζε ηηο ηξάπεδεο θαη δηέθνςαλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο.  

Ρα αλσηέξσ γεγνλφηα πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ην θεθάιαην θίλεζεο θαη θαηέζηεζαλ δπζρεξή ην επηρεηξεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ 
ηεο εηαηξείαο. 

 
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζπλεθηηκψληαο ηελ δπζρεξή απηή ζέζε θαη ηηο ππάξρνπζεο επηινγέο αλαδήηεζε ηελ πην ελδεδεηγκέλε 

ιχζε γηα ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
επελδπηηθνχ θνηλνχ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φισλ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ κε ηελ εηαηξεία.  

Πηα πιαίζηα απηά απνθαζίζζεθε ε εηαηξεία λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 99 ηνπ 
Λ.3588/2007, θαηαζέηνληαο ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηελ  κε γεληθφ αξηζκφ 192201/20.10.2008 αίηεζε 
ππαγσγήο θαη ιήςεσο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη πξνζηαζίαο.  

Κεηά απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ην Δθεηείν Αζελψλ κε ηελ ππ‘ αξηζ.1851/12.4.2010 απφθαζή ηνπ, έθαλε δεθηή 
ηελ αίηεζε ηεο εηαηξείαο θαη επηθχξσζε ηελ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο πηζησηέο ηεο.  

Ζ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο επηθέξεη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα : α) επέξρεηαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο θαη 
ηνπ έξγνπ ηνπ κεζνιαβεηή, β) πξνζσξηλά, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο αλαζηέιινληαη ηα κέηξα, αηνκηθήο αλαγθαζηηθήο 
εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο, γ) 
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο αλαζηέιιεηαη ε ιήςε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ θαηά ηνπ νθεηιέηε, δ) 
αίξεηαη απηνδηθαίσο ε απαγφξεπζε ή θψιπκα έθδνζεο επηηαγψλ πνπ είρε επηβιεζεί ζηνλ νθεηιέηε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζπλδηαιιαγήο, ε) αλαζηέιινληαη νη απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο άζθεζεο θαη παξαγξαθήο, ππφ ηηο νπνίεο ηεινχλ νη απαηηήζεηο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ πηζησηψλ, ζη) αλαζηέιιεηαη γηα πεξίνδν έμη κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ε ιήςε θάζε κέηξνπ ζπιινγηθήο 
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο, δ) ε ζπκθσλία δεζκεχεη κφλν ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο 
πηζησηέο πνπ ηελ ππφγξαςαλ. 

Ζ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πηζησηψλ ηεο  πξνέβιεπε ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο: α). 
πξνο ηηο Ρξάπεδεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 2 έσο 15 έηε θαη β) πξνο ηνπο ινηπνχο πηζησηέο αλάινγα κε ην πνζφ ηνπ ρξένπο, 
εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 2 έσο 10 έηε. Δμ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 1.1.2010 – 31.12.2010 
θαηαρσξήζεθαλ ηφθνη έζνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο ινηπνχο πηζησηέο  ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.876.160,99 € θαη ηφθνη 
έμνδα ζπλνιηθνχ πνζνχ 556.989,50 € κε ηζφπνζε κεηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ.  Κε ην ελαπνκέλνλ πνζφ 4.319.171,49 € 
(4.876.160,99 κείνλ 556.989,50) επηβαξχλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2011 θαη ησλ επφκελσλ απηήο ρξήζεσλ.  Ζ επηβάξπλζε 
ησλ ρξήζεσλ 2011,  2012, 2013 θαη ηεο πεξηφδνπ 1/1/2014 – 31/12/2014 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.325.166,37 €,  1.313.191,07 ρηι 
€,   450.144,81 € θαη  517.959,35 € αληίζηνηρα. Ν ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ έγηλε κε ην κέζν επηηφθην πξνεμφθιεζεο, πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηελ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ηξαπεδψλ. 

  
 Κε βάζεη ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο ε εηαηξεία απφ ηελ εκεξνκελία ζπλδηαιιαγήο κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο 

ρξήζεσο 2013 θαηέβαιιε γηα εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπ αξ. 99 ζπλνιηθά πεξίπνπ 30 εθαηνκκχξηα επξψ. 
  
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2013 θαη ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ πψιεζεο εληάζεθε ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο κε 

ζπλέπεηα ηελ κε επαξθή ζίηηζε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ θαη ηελ αδπλακία έγθαηξεο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο 
ζπκβιεζέληεο πηζησηέο ηνπ αξ. 99. Ζ εηαηξεία πξν ηνπ δηαθαηλφκελνπ θηλδχλνπ ηεο νινζρεξνχο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο,  κε νιέζξηεο 
ζπλέπεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο,  πξνέβε ζε ζπκθσλία κε ην 61,4 % ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο θαη ην 97,064% ησλ κε 
εηδηθφ πξνλφκην ή εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο, γηα ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη θαηέζεζε 
πξνο επηθχξσζε ζην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ  ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 106Β  ηνπ 
Ξησρεπηηθνχ Θψδηθα φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.12 ηνπ Λ. 4013/2011 θαη νξίζζεθε σο εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ε  
9/4/2014. Κε ηελ 1078/21.11.2014 απφθαζε ηνπ, ην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ δελ επηθχξσζε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζπκθσλία 
θαηά ην άξζξν 106Β Λ.3588/2007 ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πηζησηψλ.  Ζ Δηαηξεία θαηέζεζε έθεζε θαηά ηεο παξαπάλσ απνξξηπηηθήο 
απφθαζεο  ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. Ζ δηθάζηκνο ηεο ελ ιφγσ έθεζεο νξίζζεθε ε 30/4/2015. Ζδε ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε 
ζπδεηήζεηο κε ηνπο πηζησηέο γηα ηελ εμεχξεζε βηψζηκεο ιχζεο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

 
 
2.1.2. Δπηζεκάλζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ 1.1.2014 – 31.12.2014 
 
Ρα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαηά ιεηηνπξγία έρνπλ σο 
θάησζη  
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Θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ (Θαηά ιεηηνπξγία) 

ΠΖΚ. ΚΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΠΛΝΙΝ ΚΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΠΛΝΙΝ

Ξσιήζεηο 3.1-3.3 8.558.240,46 26.026.072,63 34.584.313,09 8.799.798,00 34.180.121,75 42.979.919,75

Δπίπησζε επηκέηξεζεο ΒΞΠ ζηελ εχινγε αμία 3.1 0,00 -13.913.315,94 -13.913.315,94 0,00 -5.541.424,45 -5.541.424,45

Γαπάλεο αλάπηπμεο ΒΞΠ 3.1 0,00 -24.073.145,69 -24.073.145,69 0,00 -27.256.159,11 -27.256.159,11

Θφζηνο πσιήζεσλ 3.1 -8.096.556,44 0,00 -8.096.556,44 -7.634.997,80 0,00 -7.634.997,80

Κηθηά απνηειέζµαηα δξαζηεξηνηήησλ  461.684,02 -11.960.389,00 -11.498.704,98 1.164.800,20 1.382.538,19 2.547.338,39

Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 4.2 -1.850.051,38 -1.789.857,03

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 4.2 -4.012.940,29 -4.898.550,26

-17.361.696,65 -4.141.068,90

Ινηπά Νξγαληθά έζνδα-έμνδα 60.670,17 23.214,00

Σξεµαηννηθνλνµηθά έζνδα-έμνδα 4.2 -1.806.431,79 -2.059.456,53

Ρφθνη έμνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ 4.3 -517.959,35 -450.144,81

Ινηπά  έζνδα-έμνδα 4.2 -138.011,16 -1.000.042,19

Θέξδε πξν θφξσλ -19.763.428,79 -7.627.498,43

Φφξνο εηζνδήµαηνο 2.16 2.266.000,67 -1.197.038,76

Θαζαξά θέξδε/δεκίεο (µεηά από θόξνπο)  -17.497.428,12 -8.824.537,19

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

Γηαθνξέο κεηαηξνπήο Ηζνινγηζκψλ ζε Μ.Λ. 0,00 2.044,96

Αλαινγηζηηθά θέδξε / δεκίεο 0,00 -11.475,20

Δηαθνξέο ζπγρώλεπζεο 49.147,76 0,00

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -17.448.280,36 -8.833.967,43

Ρα Θαζαξά Θέξδε/δεκίεο κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε:

    -- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -17.348.167,35 -8.792.056,08

    -- Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -149.260,77 0,00

Ρα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε : -32.481,11

    -- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -17.299.019,59 -8.801.486,32

    -- Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -149.260,77 -32.481,11

Θέξδε/δεκίεο µεηά απφ θφξνπο αλά µεηνρή –

βαζηθά (ζε Δπξψ) 2.15 -0,5709 -0,2893

Ν ΝΚΗΙΝΠ
1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

 

 

 

ΠΖΚ. ΚΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΠΛΝΙΝ ΚΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΠΛΝΙΝ

Ξσιήζεηο 3.1-3.3 12.607.208,09 23.474.620,62 36.081.828,71 13.451.811,28 30.682.038,43 44.133.849,71

Δπίπησζε επηκέηξεζεο ΒΞΠ ζηελ εχινγε αμία 3.1 0,00 -13.739.493,32 -13.739.493,32 0,00 -5.434.668,86 -5.434.668,86

Γαπάλεο αλάπηπμεο ΒΞΠ 3.1 0,00 -20.997.490,91 -20.997.490,91 0,00 -24.179.772,65 -24.179.772,65

Θφζηνο πσιήζεσλ 3.1 -10.976.837,39 0,00 -10.976.837,39 -11.510.497,39 0,00 -11.510.497,39

Κηθηά απνηειέζµαηα δξαζηεξηνηήησλ  1.630.370,70 -11.262.363,61 -9.631.992,91 1.941.313,89 1.067.596,92 3.008.910,81

Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 4.2 -1.572.853,56 -1.663.544,19

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 4.2 -3.956.777,17 -5.170.935,65

-15.161.623,64 -3.825.569,03

Ινηπά Νξγαληθά έζνδα-έμνδα 74.140,17 40.026,00

Σξεµαηννηθνλνµηθά έζνδα-έμνδα 4.2 -1.740.563,49 -1.995.743,94

Ρφθνη έμνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ 4.3 -517.959,35 -450.144,81

Ινηπά  έζνδα-έμνδα 4.2 -439.303,86 -1.293.189,03

Θέξδε πξν θφξσλ -17.785.310,17 -7.524.620,81

Φφξνο εηζνδήµαηνο 2.16 1.969.634,39 -1.144.972,11

Θαζαξά θέξδε/δεκίεο (µεηά από θόξνπο)  -15.815.675,78 -8.669.592,92

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

Αλαινγηζηηθά θέδξε / δεκίεο 0,00 -10.054,31

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -15.815.675,78 -8.679.647,23

Ρα Θαζαξά Θέξδε/δεκίεο κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε:

    -- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -15.815.675,78 -8.669.592,92

    -- Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 0,00 0,00

Ρα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε :

    -- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -15.815.675,78 -8.679.647,23

    -- Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 0,00 0,00

Θέξδε/δεκίεο µεηά απφ θφξνπο αλά µεηνρή –

βαζηθά (ζε Δπξψ) 2.15 -0,5204 -0,2856

1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

 

Ρα Κηθηά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αλαιχνληαη σο θάησζη : 

Αλάιπζε κηθηώλ απνηειεζκάησλ 
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Α. ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Θέξδε απφ κεηαβνιή εχινγεο αμίαο πεξηφδνπ 12.112.756,69 28.638.697,30

Κείνλ : Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθώλ

 πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Α & Β ιψλ -- ιηθψλ Ππζθ/ζηαο

Αλαισζίκσλ ιηθψλ θιπ 16.318.639,65  19.703.072,62  

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 4.855.827,66 4.545.449,41

Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ 1.610.236,13 1.432.808,77

Ινηπά έμνδα παξαγσγήο 141.309,62 352.907,98

Απνζβέζεηο 1.147.132,63 -24.073.145,69 -11.960.389,00 1.221.920,33 -27.256.159,11 1.382.538,19

Β. ΚΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΔΟΗΝΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 601.869,84 1.356.043,48

Γ. ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ -140.185,82 -191.243,28
 

ΚΗΘΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ -11.498.704,98 2.547.338,39

Ν ΝΚΗΙΝΠ

1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

 

     

Α. ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Θέξδε απφ κεηαβνιή εχινγεο αμίαο πεξηφδνπ 9.735.127,30 25.247.369,57

Κείνλ : Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθώλ

 πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Α & Β ιψλ -- ιηθψλ Ππζθ/ζηαο

Αλαισζίκσλ ιηθψλ θιπ 13.901.180,26  17.351.849,06  

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 4.326.851,69 4.022.641,45

Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ 1.484.322,87 1.379.591,00

Ινηπά έμνδα παξαγσγήο 219.387,85 293.694,88

Απνζβέζεηο 1.065.748,24 -20.997.490,91 -11.262.363,61 1.131.996,26 -24.179.772,65 1.067.596,92

Β. ΚΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΔΟΗΝΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 1.546.481,26 1.827.957,17

Γ. ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  83.889,44  113.356,72
 

ΚΗΘΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ -9.631.992,91 3.008.910,81

1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 

Δπηζεκάλζεηο επί ησλ απνηειεζκάησλ  
 
Ν Όκηινο ζηελ αλαθεξφκελε πεξίνδν 1.1.2014 – 31.12.2014 θαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ  2013 παξνπζίαζε ηηο 
αθφινπζεο κεηαβνιέο :  
 
• Κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά  8.395 ρηι. € αλαιπφκελε ζε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ 8.173 ρηι. € θαη ζε  κείσζε 
ησλ πσιήζεσλ  ζην εζσηεξηθφ θαηά 222 ρηι. €.  
• Ρα κηθηά απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο -- 11.498  ρηι. € ελψ ηα αληίζηνηρα ηεο 
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ αλέξρνληαλ ζε θέξδε 2.547 ρηι. €, σο πνζνζηφ δε επί ησλ πσιήζεσλ δηακνξθψζεθαλ ζε  -- 33,25%   έλαληη  
5,93%   ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ.  
• Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο – 17.448  ρηι € έλαληη 
δεκηψλ – 8.834  ρηι. € ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. 
 
Πηε ρξήζε 2013 θαη ζηελ ζπλέρεηα απηήο (1ν , 2ν θαη 3ν ηξίκελν 2014) ππήξμε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηεο εμειηθηηθήο βειηίσζεο ηνπ 
κηθηνχ θέξδνπο θαη ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. Απφ ην 1ν εμάκελν ηεο ρξήζεσο 2011 
θαη έθηνηε  κέρξη θαη ηελ πεξίνδν 1.1.2013 – 31.3.2013 ν φκηινο ιεηηνπξγνχζε  κε θεξδνθφξα απνηειέζκαηα. Πηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ  
ηνπ  3νπ θαη ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013 ππήξμε αλαζηξνθή ησλ θεξδνθφξσλ απνηειεζκάησλ. Πε ζπλέρεηα ηεο δηακνξθσζείζαο 
θαηάζηαζεο ηνπ 2013, ην 1ν , 2ν θαη 3ν  ηξίκελν ηνπ 2014 έθιεηζε κε δεκηνγφλα απνηειέζκαηα. Δηδηθά ζην 4ν ηξίκελν ηνπ 2014 νη 
δεκίεο παξνπζίαζαλ κεγάιε αχμεζε. 
Νη αηηίεο ηεο δπζκελνχο εμέιημεο νθείινληαη ζηελ αλεπαξθή ξεπζηφηεηα,  απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ ε κε επαξθήο ηξνθνδνζία κε 
ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ηρζπνηξνθψλ κε ζπλέπεηα ε αλάπηπμε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ λα κελ είλαη ε αλακελφκελε. Ξεξαηηέξσ δε γηα 
ηελ κεξηθή θάιπςε ηεο αλαγθαίαο ξεπζηφηεηαο έγηλαλ πσιήζεηο ηρζχσλ κηθξψλ κεγεζψλ κε ζπλέπεηα ηελ επίπησζε επί ηεο αμίαο ησλ 
πσιήζεσλ. 
Νη ηηκέο πψιεζεο γηα ηελ ηζηπνχξα παξνπζίαζαλ δηαθπκάλζεηο απφ ηελ ρξήζε 2009 έσο ζήκεξα ελψ νη ηηκέο πψιεζεο γηα ην ιαβξάθη 
θηλνχληαη ζηαζεξά αλνδηθά.  Ππλνιηθά φκσο νη ηηκέο γηα ιαβξάθη θαη ηζηπνχξα ππήξμαλ εμειηθηηθά αλνδηθέο απφ ηελ ρξήζε 2009 κέρξη 
θαη ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2013. Απφ ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2013 παξνπζηάζζεθε θάκςε ησλ ηηκψλ πψιεζεο, ε νπνία εληάζεθε ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 3νπ θαη 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ2013 κε ζπλέπεηα ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηνπ δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο. Γηα ην 1ν , ην 2ν θαη ην 3ν  
ηξίκελν ηνπ 2014 αλ θαη ππήξμε ζρεηηθή άλνδνο ησλ ηηκψλ, δελ θαηέζηε ηθαλή γηα λα αληηζηαζκίζεη ην δεκηνγφλν απνηέιεζκα. Δηδηθά 
ζην 4ν ηξίκελν ηνπ 2014 ε επηηεπρζείζα κέζε ηηκή πψιεζεο είλαη κηθξφηεξε ησλ πξνεγνπκέλσλ ηξίκελσλ ηνπ 2014. Ζ πηψζε ηεο 
κέζεο ηηκήο πψιεζεο νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο ηεο εμ αλάγθεο, γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο, πψιεζεο ηρζχσλ κηθξφηεξσλ κεγεζψλ. 
Ξεξαηηέξσ ε κείσζε ησλ εμφδσλ παξαγσγήο θαη ησλ εμφδσλ δηνίθεζε θαη δηάζεζεο δελ ήηαλ αλαινγηθή κε ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ 
ιφγσ ηεο χπαξμεο ζηαζεξψλ εμφδσλ θαη αλειαζηηθψλ δαπαλψλ κε άκεζε επηβαξπληηθή ζπλέπεηα επί ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 
 
 
2.1.3. Ρξέρνπζα δξαζηεξηόηεηα    
 
Πηελ παξνχζα θάζε ε εηαηξεία εμππεξεηεί κφλν ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη απφ ηηο παιαηέο ππνρξεψζεηο πξνβαίλεη ζε 
ζηαδηαθή  εμφθιεζε, αδπλαηψληαο λα ηεξήζεη πιήξσο ηα ζπκθσλεζέληα κε ηνπο   πηζησηέο ηνπ αξ. 99  
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Ιεηηνπξγψληαο ρσξίο ηελ παξνρή πηζηψζεσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ρσξίο επηπιένλ ηξαπεδηθά δάλεηα πξαγκαηνπνηεί κφλν  ηηο  
αλαγθαίεο πξνκήζεηεο αγαζψλ κε πιεξσκή ηνηο κεηξεηνίο ή κέζσ επηηαγψλ πειαηψλ ηεο.   
Δηδηθφηεξα ε δηνίθεζε πξνζπαζεί θπξίσο, κε εηδηθέο ζπκθσλίεο, λα ζπληεξήζεη ην θχξην θαη ζπλάκα επαίζζεην πεξηνπζηαθφ ηεο 
ζηνηρείν, ηνλ ηρζπνπιεζπζκφ ηεο κέζσ ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ ηρζπνηξνθψλ. Νη πξνκήζεηεο ησλ ηρζπνηξνθψλ θαηά ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο γίλνληαη απφ έλαλ πξνκεζεπηή. 
 
   
2.1.4. Δθηίκεζε ηεο κειινληηθήο πνξείαο  
 

 Γεληθή εθηίκεζε 
  
Ζ δηνίθεζε, κε δεδνκέλν ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ζηε ρξήζε 2010 θαη ηελ επάλνδν ηεο θεξδνθνξίαο 
ζηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012,  πηζηεχεη φηη παξά ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο  θαη παξά ηηο δπζκελείο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηελ 
ξεπζηφηεηα πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηελ ρξήζε 2013 θαη 2014 ζα ζπλερηζζεί ε πνξεία ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ νκίινπ.  πνζηεξηθηηθή ηεο 
παξαπάλσ άπνςεο ήηαλ θαη ε αλακελφκελε επηθχξσζε, απφ Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν  Αζελψλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 9/4/2014, ηεο 
ζπκθσλίαο αλαδηάξζξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο. Όκσο ε απφ 21/11/2014 απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο 
Ξξσηνδηθείνπ δεκηνπξγεί κηα εκπινθή ζηελ ζρεδηαζζείζα πνξεία ηνπ νκίινπ. Ξαξά ηελ  θαη΄αξρήλ δπζκελή εμέιημε, ε δηνίθεζε ηεο 
εηαηξείαο εθηηκά φηη κε ηελ ζπλαίλεζε ησλ ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ θαη ηελ ππνβιεζείζα έθεζε θαηά ηεο παξαπάλσ απνξξηπηηθήο 
απφθαζεο ζα εμεβξεζεί βηψζηκε ιχζε γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηειηθά  ζα απειεπζεξσζεί ε αλαγθαία 
ξεπζηφηεηα γηα βηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ 
 
 
2.1.5. Σξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη θαη ινηπνί θίλδπλνη 

 
Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έληνλα αληαγσληζηηθφ παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Ζ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ηνπ, ζε 
ζπλδπαζκφ  µε ηε κειέηε, αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία λέσλ θαη ηζρπξψλ ππνδνκψλ, βνεζνχλ ηνλ Όκηιν λα είλαη δηαξθψο αληαγσληζηηθφο 
θαη λα πξνσζεί ηελ δηείζδπζή ηνπ ζε λέεο αγνξέο.  Πεκαληηθφ κνριφ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο γηα ηελ Δηαηξεία απνηεινχλ νη πσιήζεηο ζε 
λέεο επηρεηξήζεηο - πειάηεο, ε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 
Θεληξηθή Δπξψπε, Βαιθαληθή ρεξζφλεζν, πξψελ ρψξεο ηεο Πνβηεηηθήο επηξξνήο θ.α, ε ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηνπ πνιπθαλαιηθνχ 
κνληέινπ πξνψζεζεο πξντφλησλ, ζηνηρείν πνπ απνηειεί πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δηαθνξνπνίεζήο ηεο.  
Όκσο ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο ηζηπνχξαο θαζψο θαη ε αιιαγή ησλ φξσλ θαη 
ν πεξηνξηζκφο ηνπ δαλεηζκνχ εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ, απφ ην Β‘ εμάκελν ηνπ 2008 αχμεζαλ θαηά πνιχ ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο 
νπνίνπο εθηίζεηαη ν Όκηινο. 
 
 
Δηδηθόηεξα νη θίλδπλνη απηνί , είλαη νη αθόινπζνη:  
 
 
• ΓΑΛΔΗΠΚΝΠ-ΘΗΛΓΛΝΠ ΔΞΗΡΝΘΗΝ  
 
Δμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν  2.1.2., ν Όκηινο πξνο ην παξφλ,  έρεη απνιέζεη αθελφο ηελ 
δπλαηφηεηα επηπιένλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηηο Ρξάπεδεο. 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο βαζηδφκελε ζηελ κέρξη ζήκεξα  πνξεία ηεο εηαηξείαο εθηηκά, φηη ζα αληαπεμέιζεη ζηελ παξαηεηακέλε έιιεηςε 
ξεπζηφηεηαο. Ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλεπψο ηα έζνδα θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο 
δελ επεξεάδνληαη νπζηαζηηθά απφ ηελ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ν θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνθχπηεη θπξίσο απφ καθξνπξφζεζκν θαη 
βξαρππξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζε € κε θπκαηλφκελν επηηφθην. 
Γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2014 – 31.12.2014 ηα κεηά απφ θφξνπο απνηειέζκαηα θαη ε θαζαξή ζέζε ηνπ Νκίινπ ζα είραλ δηακνξθσζεί θαηά  
480 ρηι. €  ρακειφηεξα / πςειφηεξα ελψ γηα ηελ Δηαηξεία ζα είραλ δηακνξθσζεί θαηά 464 ρηι. € ρακειφηεξα / πςειφηεξα αλ ηα 
επηηφθηα ηνπ € ήηαλ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο πςειφηεξα / ρακειφηεξα, κε ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Απηφ ζα 
ζπλέβαηλε θπξίσο ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ / ρακειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε θπκαηλφκελν επηηφθην 
ζε €. 
 
• ΞΔΙΑΡΔΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ -ΞIΠΡΥΡΗΘΝΠ ΘΗΛΓΛΝΠ  
 
Ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάπνηα απφ ηα ζπκβαιιφκελα µε απηφλ κέξε, θπξίσο ιφγσ ηεο 
κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ. Αληίζεηα νη απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο δελ παξνπζηάδνπλ αλάινγε 
δηαζπνξά. Ζ Δηαηξεία έρεη δηαρσξίζεη ην πειαηνιφγην ηεο ζε πειάηεο γφλνπ θαη κεγάινπ ςαξηνχ. Νη πσιήζεηο γφλνπ γίλνληαη κε 
παξαθξάηεζε ηεο  θπξηφηεηαο κέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο απαίηεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα  ε απάηηεζε ζεσξείηαη εμαζθαιηζκέλε. Νη 
πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ κε πίζησζε πέξαλ ησλ 10 εκεξψλ αζθαιίδνληαη.  
H έθζεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
ηα νπνία ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

                         Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 16.448.772,67 17.177.212,50 19.098.893,27 17.784.653,23

Ινηπέο Απαηηήζεηο 3.928.578,83 5.647.139,81 3.599.659,09 5.694.753,92

Πχλνιν 20.377.351,50 22.824.352,31 22.698.552,36 23.479.407,15  
 
• ΠΛΑΙΙΑΓΚΑΡΗΘΝΠ ΘΗΛΓΛΝΠ  
 
Ν ζπλαιιαγµαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχµαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ µέζσλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγµαηηθέο  ηζνηηµίεο. Ζ µεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηνπ 
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Νµίινπ είλαη ζε Δπξψ, δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφµηζµα θαη σο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε ζε 
ζπλαιιαγµαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο ραµειή. 
 
• ΘΗΛΓΛΝΠ ΟΔΠΡΝΡΖΡΑΠ  
 
Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζε δπζρεξή ζέζε φζνλ αθνξά ηελ ξεπζηφηεηα. Δπηπξνζζέησο δε : 
α).  Απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2008 θαη κέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία φρη κφλν δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα αληιήζεη λέα δάλεηα αιιά έρεη 
εμνθιήζεη θαη κέξνο ησλ παιαηψλ δαλείσλ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Ιφγσ ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο καο, δελ θαζίζηαηαη εθηθηφο ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο  θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη ην ελδερφκελν ε 
εηαηξεία λα κε θαηαζηεί δπλαηφλ λα αληιήζεη ηα απνιχησο αλαγθαία θεθαιαία θίλεζεο ηα νπνία ζα θαζηζηνχζαλ επρεξέζηεξε ηελ 
γξήγνξε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο ζηα πξν ηεο θξίζεο επίπεδα.  
β). Ξεξαηηέξσ ην έληνλν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά, σο απφηνθν ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο 
ρψξαο καο θαζηζηά δπζρεξή ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ ξεπζηνπνίεζεο ησλ απαηηήζεψλ ηεο κε άκεζε ζπλέπεηα ζηελ ξεπζηφηεηα ηνπ 
νκίινπ.  
γ). Βάζεη ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο  εληφο ηνπ έηνπο 2012 άξρηζε  θαη  ε ηκεκαηηθή εμφθιεζε ησλ πηζησηψλ κε κεγάια ππφινηπα 
νθεηιψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εηζπξάμεσλ  άγεηαη ζε εμφθιεζε ησλ παιαηψλ ππνινίπσλ. 
δ). Γεδνκέλνπ φηη ν ζηφρνο ηνπ νκίινπ ήηαλ  λα επαλέιζεη ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ζηα πξν ηεο θξίζεσο επίπεδα, φιεο νη 
ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ζπλέηεηλαλ ζηελ ηνπνζέηεζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο γφλνπ γηα πάρπλζε, κε ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο : 
-- ηελ απψιεηα ξεπζηφηεηαο απφ κεησκέλεο πσιήζεηο γφλνπ ιφγσ ηνπνζεηήζεσλ γφλνπ ζηηο κνλάδεο πάρπλζεο ηνπ νκίινπ. 
-- ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ πάρπλζεο απνξξφθεζε θαη ζα ζπλερίζεη λα απνξξνθά ηκήκα ηεο 
δηαζέζηκεο ξεπζηφηεηαο γηα επεθηάζεηο θαη ζπληεξήζεηο ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ. 
-- ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ γφλνπ ζηηο κνλάδεο πάρπλζεο πνπ έγηλε ζηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 είρε σο ζπλέπεηα ηελ 
αλάγθε θαηαλάισζεο  κεγάισλ πνζνηήησλ  ηρζπνηξνθψλ εληφο ηεο ρξήζεσο 2013. Ζ ρξεκαηνδφηεζε φκσο ηεο αγνξάο απηψλ ησλ 
αλαγθαίσλ πνζνηήησλ ηρζυνηξνθψλ θαη παξά ην γεγνλφο ηεο κε επαξθνχο ζίηηζεο είρε σο ζπλέπεηα ηελ απνξξφθεζε κεγάινπ 
ηκήκαηνο  ηεο δηαζέζηκεο ξεπζηφηεηαο θαη δεδνκέλνπ φηη νη πσιήζεηο ησλ ηρζχσλ έρνπλ ζεκαληηθή ρξνληθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο 
αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθηξνθήο ησλ ηρζχσλ ε επάξθεηα ηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ ρξήζε 2013 απέβε νξηαθή. Ακεζε επίπησζε 
ησλ αλσηέξσ ήηαλ ε ζίηηζε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ λα κε είλαη ε πξέπνπζα ήδε απφ ηελ ρξήζε 2013 κε πεξαηηέξσ επηπηψζεηο ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ απφ ην ηέινο ηνπ 2013 κέρξη θαη ζεκεξα. 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα θαη παξά ηελ επηηεπρζείζα κέρξη ζήκεξα αλαδηάξζξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ, ν θίλδπλνο 
ξεπζηφηεηαο ζα είλαη γηα ηελ ρξήζε 2015 ν ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν φκηινο. Πε θάζε πεξίπησζε ε 
δηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζα πξνβεί ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα  κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ δηαηήξεζεο ηεο 
απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ αλαγθαία ρξεκαηνδφηεζε ηεο επαξθνχο αλάπηπμεο ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ. Πηα πιαίζηα απηήο ηεο 
πξνζπάζεηαο γηα ηελ εμεχξεζε ηεο αλαγθαίαο ξεπζηφηεηαο εληάζζεηαη θαη ε πξναλαθεξζείζα ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο ηεο 
εηαηξείαο γηα ηελ ζπλνιηθή αλαδηάξζσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο.   
 
• ΘΗΛΓΛΝΠ ΑΞΝΘΔΚΑΡΥΛ  
 
Θίλδπλνο θπζηθήο απψιεηαο πξντφλησλ 
Ν Όκηινο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (24σξε θχιαμε, ζπλερήο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, ηερληθνχο αζθαιείαο  
θ.α.) γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο, 
ειιηπή ζπληήξεζε θιπ. Ρα θαηλφκελα απψιεηαο απφ ηα αλσηέξσ είλαη πεξηνξηζκέλα ζην ειάρηζην δπλαηφ.  
Δμ αηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο ηκήκα ησλ απνζεκάησλ ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ ζήκεξα παξακέλεη αλαζθάιηζην, 
κε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη απηφ ην γεγνλφο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα 
επηηχρεη ηελ αζθάιηζε ησλ απνζεκάησλ πξνβαίλνληαο ζε ζρεηηθνχο δηαθαλνληζκνχο. 
Νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο Δπξσπατθέο αγνξέο θαη ηελ δήηεζε θαη πξνζθνξά ησλ ελ ιφγσ αγνξψλ 
έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζην θίλδπλν ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ. 

 
2.1.6. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Ηεξαξρία εύινγεο αμίαο 
Ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηελ θαησηέξσ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
κέζσλ, αλά ηερληθή απνηίκεζεο: 
Δπίπεδν 1: δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, 
Δπίπεδν 2: ινηπέο ηερληθέο γηα ηηο νπνίεο φιεο νη εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαηαγεγξακκέλε εχινγε αμία είλαη 
παξαηεξήζηκεο είηε άκεζα είηε έκκεζα, 
Δπίπεδν 3: ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε  ζηελ θαηαγεγξακκέλε εχινγε αμία θαη δελ βαζίδνληαη 
ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ ππήξμαλ κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 1 θαη 2, νχηε κεηαθνξέο εληφο θαη εθηφο ηνπ επηπέδνπ 3 
γηα ηελ κέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο. 
Ρελ 31ε   Γεθεκβξίνπ 2014, ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία θαηείραλ ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε 
αμία:   
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Επίπεδν 1 Επίπεδν 2 Επίπεδν 3 Σύλνιν Επίπεδν 1 Επίπεδν 2 Επίπεδν 3 Σύλνιν

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

0,00 7.434,67 0,00 7.434,67 0,00 7.434,67 0,00 7.434,67

Χρηματοοικονομικές σποτρεώσεις

0,00 45.952.464,35 0,00 45.952.464,35 0,00 44.441.844,61 0,00 44.441.844,61

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Ο Ο μιλος Η Εταιρεία

Χξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κε 

κεηαβνιέο ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο

 
 
 
 
2.1.7. Δθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ εξγαζηώλ ηεο 
Δηαηξείαο 
 
Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ πξνθχπηεη νπζηψδεο ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο. Νη 
παξάγνληεο πνπ ζηεξίδνπλ απηή ηελ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο είλαη νη θάησζη : 
 
• Νπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ είρε επέιζεη ζπκθσλία κε ην 61,4 % ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ηξαπεδψλ) γηα αλαδηάξζξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, ηεο νπνίαο ε επηθχξσζε αλακέλνληαλ θαηά ηελ 
ζπλεδξίαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηεο 9/4/2014. Όκσο ην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ κε ηελ ππ΄αξηζ. 
1078/20.11.2014 απφθαζή ηνπ δελ πξνέβεη ζηελ επηθχξσζε ηεο θαηά ην άξζξν 106β ηνπ Λ.3588/2007 ζπκθσλίαο εηαηξείαο θαη 
πηζησηψλ. Ζ εηαηξεία κεηά απφ ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο πηζησηέο θαη ηελ ζηήξημε ηνπ 61,4% ησλ ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ 
θαηέζεζε έθεζε θαηά ηεο παξαπάλσ απνξξηπηηθήο απφθαζεο  ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία έρεη 
ηελ ζηήξημε ησλ ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμεχξεζε βηψζηκεο ιχζεο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ ζπλέρηζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαη απφ ηεο κέρξη ζήκεξα ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο εθηηκά φηη ζα επηηεπρζεί ε εμεχξεζε ησλ βηψζηκεο ιχζεο. 
• Ξαξά ηηο απψιεηεο ιφγσ κε επαξθνχο ηξνθνδνζίαο πνπ ππήξμαλ ζηηο ρξήζεηο 2013 θαη  2014 θαη δεδνκέλνπ φηη ππήξμαλ λέεο 
ηνπνζεηήζεηο γφλνπ γηα πάρπλζε, πθίζηαληαη επαξθή απνζέκαηα ηρζχσλ ηεο εηαηξείαο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο πνζφηεηεο ησλ 
πξνζδνθψκελσλ πσιήζεσλ ησλ επνκέλσλ κελψλ. 
• Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο  θαη ε παξάιιειε  κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.  
Απφ ηελ εμειηθηηθή βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξήζεσλ 2009, 2010 θαη 2011 εληζρχεηαη ε αλσηέξσ άπνςή καο φηη είλαη εθηθηή 
ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο,  θαζφζνλ ε εηαηξεία θάησ απφ απηέο ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο θαηφξζσζε κεηά απφ 
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηηο νπνίεο πξνέβε εληφο ησλ ρξήζεσλ 2009 θαη 2010 λα δηαηεξήζεη ηνλ ηρζπνπιεζπζκφ  ηεο, λα θαιχπηεη ηηο 
 ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο  θαη λα εμνθιήζεη εληφο ηεο ρξήζεσο 2009  θαη κέξνο ησλ δαλείσλ ηεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.756 ρηι. 
€ θαη εληφο ησλ ρξήζεσλ 2010, 2011, 2012 θαη 2013 έρεη αξρίζεη λα εμππεξεηεί θαη ρξέε πξνο πξνκεζεπηέο (ε εηαηξεία έρεη θαηαβάιεη 
κέρξη ηελ 31.12.2013 ζπλνιηθά πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπ αξ.99 ζπλνιηθά πεξίπνπ  30 εθαηνκκχξηα επξψ.  Δπηπξνζζέησο δε ε 
ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ επεηεχρζε ζηηο ρξήζεηο 2010,  2011 θαη 2012 θαηαδεηθλχεη ην εθηθηφ ηεο 
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο.  Ρα δεκηνγφλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2013 θαη εηδηθά ηεο ρξήζεσο 2014 νθείινληαη 
ζε πξνβιήκαηα κε επαξθνχο θαη κε νξζνινγηθήο ζίηηζεο θαη γεληθφηεξα κε νξζνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ, πξνβιήκαηα 
απνθιεηζηηθά εδξαδφκελα ζηελ αλεπάξθεηα ξεπζηφηεηαο. 
• Ζ κέζε ηηκή πψιεζεο κεγάινπ ςαξηνχ ζα αλαθάκςεη κειινληηθά ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζε επίπεδα ηέηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 
θεξδνθφξα απνηειέζκαηα 
 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα, ε Γηνίθεζε θαηάξηηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 
2.2. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

                         Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

Γήπεδα-Νηθφπεδα 312.396,96 312.396,96 312.396,96 312.396,96

Θηίξηα θαη Ρερληθά Έξγα 5.982.889,97 6.314.454,37 4.848.574,41 5.119.121,12

Κερ\ηα-Ρερλ.Δγθαη\ζεηο-Ινηπά 6.836.046,38 7.661.205,62 5.813.695,14 6.531.874,16

Κεηαθνξηθά Κέζα 983.601,81 1.122.330,29 959.963,12 1.084.496,53

Έπηπια & Ινηπφο Δμνπιηζκφο 146.976,04 171.188,87 138.608,08 161.336,70

Αθίλ. πν εθηέιεζε & πξνθ/βνιέο 1.690,20 35.653,20 1.690,20 35.653,20

14.263.601,36 15.617.229,31 12.074.927,91 13.244.878,67  
 
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο πνζνχ 16.696.176,00 €, γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ 
Απφ ηα παξαπάλσ πάγηα, είλαη αζθαιηζκέλα ην ζχλνιν ησλ  κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

   
 
Πηνπο επφκελνπο πίλαθεο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη Δηαηξίαο  
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Γήπεδα-

Νηθόπεδα

Θηίξηα θαη 

ηερληθά έξγα

Κεραλήκαηα-

Δγθαηαζηάζεηο 

Ινηπόο 

Κεραλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηή

ζεηο ππό 

εθηέιεζε

Πύλνιν

31/12/2013

Αμία θηήζεο 312.396,96 9.485.119,87 21.030.088,84 3.324.631,82 980.286,74 35.653,20 35.168.177,43

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -3.170.665,50 -13.368.883,22 -2.202.301,53 -809.097,87 0,00 -19.550.948,12

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2013 312.396,96 6.314.454,37 7.661.205,62 1.122.330,29 171.188,87 35.653,20 15.617.229,31

31/3/2014

Αλαπφζβεζηε αμία 01.01.2014 312.396,96 6.314.454,37 7.661.205,62 1.122.330,29 171.188,87 35.653,20 15.617.229,31

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 27.046,11 3.439,02 632,00 4.381,32 35.498,45

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Ξξνζζεθψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.769,11 -23.769,11

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -85.536,68 -228.762,32 -37.631,42 -7.145,85 0,00 -359.076,27

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπφζβεζηε αμία 31.03.2014 312.396,96 6.228.917,69 7.459.489,41 1.088.137,89 164.675,02 16.265,41 15.269.882,38

30/6/2014

Αλαπφζβεζηε αμία 31.03.2014 312.396,96 6.228.917,69 7.459.489,41 1.088.137,89 164.675,02 16.265,41 15.269.882,38

Ξξνζζήθεο 0,00 15.595,15 19.430,61 0,00 2.664,62 9.319,94 47.010,32

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Ξξνζζεθψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.595,15 -15.595,15

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -86.487,20 -222.411,42 -38.166,96 -7.189,39 0,00 -354.254,97

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπφζβεζηε αμία 30.06.2014 312.396,96 6.158.025,64 7.256.508,60 1.049.970,93 160.150,25 9.990,20 14.947.042,58

30/9/2014

Αλαπφζβεζηε αμία 30.06.2014 312.396,96 6.158.025,64 7.256.508,60 1.049.970,93 160.150,25 9.990,20 14.947.042,58

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 20.024,00 8.804,88 957,00 0,00 29.785,88

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -12.057,96 -37.990,66 0,00 0,00 -50.048,62

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Ξξνζζεθψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.300,00 -8.300,00

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 10.879,60 37.990,64 0,00 0,00 48.870,24

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -87.567,14 -223.041,24 -38.663,06 -7.285,91 0,00 -356.557,35

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπφζβεζηε αμία 30.09.2014 312.396,96 6.070.458,50 7.052.313,00 1.020.112,73 153.821,34 1.690,20 14.610.792,73

31/12/2014

Αλαπφζβεζηε αμία 30.09.2014 312.396,96 6.070.458,50 7.052.313,00 1.020.112,73 153.821,34 1.690,20 14.610.792,73

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 4.245,00 2.439,02 358,99 0,00 7.043,01

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -1.408,66 0,00 0,00 0,00 -1.408,66

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 8.046,94 0,00 387,75 0,00 8.434,69

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Ξξνζζεθψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 -8.046,80 0,00 -387,74 0,00 -8.434,54

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 1.291,18 0,00 0,00 0,00 1.291,18

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -87.568,53 -220.394,27 -38.949,95 -7.204,30 0,00 -354.117,05

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2014 312.396,96 5.982.889,97 6.836.046,39 983.601,80 146.976,04 1.690,20 14.263.601,36

31/12/2014

Αμία θηήζεο 312.396,96 9.500.715,02 21.095.414,88 3.301.324,08 985.287,10 1.690,20 35.196.828,24

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -3.517.825,05 -14.259.368,49 -2.317.722,28 -838.311,06 0,00 -20.933.226,88

312.396,96 5.982.889,97 6.836.046,39 983.601,80 146.976,04 1.690,20 14.263.601,36

Mεηαβνιέο  Δλζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ ηξέρνπζαο πεξηφδνπ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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Γήπεδα-

Νηθόπεδα

Θηίξηα θαη 

ηερληθά έξγα

Κεραλήκαηα-

Δγθαηαζηάζεηο 

Ινηπόο 

Κεραλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηή

ζεηο ππό 

εθηέιεζε

Πύλνιν

31/12/2013

Αμία θηήζεο 312.396,96 7.752.731,08 17.813.805,51 2.969.382,86 875.316,87 35.653,20 29.759.286,48

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -2.633.609,96 -11.281.931,40 -1.884.886,33 -713.980,17 0,00 -16.514.407,86

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2013 312.396,96 5.119.121,12 6.531.874,11 1.084.496,53 161.336,70 35.653,20 13.244.878,62

31/3/2014

Αλαπφζβεζηε αμία 01.01.2014 312.396,96 5.119.121,12 6.531.874,11 1.084.496,53 161.336,70 35.653,20 13.244.878,62

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 26.061,11 3.439,02 632,00 4.381,32 34.513,45

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.769,11 -23.769,11

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -70.491,19 -200.472,28 -34.131,27 -6.779,88 0,00 -311.874,62

Αλαπφζβεζηε αμία 31.03.2014 312.396,96 5.048.629,93 6.357.462,94 1.053.804,28 155.188,82 16.265,41 12.943.748,34

30/6/2014

Αλαπφζβεζηε αμία 31.03.2014 312.396,96 5.048.629,93 6.357.462,94 1.053.804,28 155.188,82 16.265,41 12.943.748,34

Ξξνζζήθεο 0,00 15.595,15 17.430,61 0,00 2.664,62 9.319,94 45.010,32

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.595,15 -15.595,15

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -71.274,58 -195.242,12 -34.627,90 -6.819,34 0,00 -307.963,94

Αλαπφζβεζηε αμία 30.06.2014 312.396,96 4.992.950,50 6.179.651,43 1.019.176,38 151.034,10 9.990,20 12.665.199,57

30/9/2014

Αλαπφζβεζηε αμία 30.06.2014 312.396,96 4.992.950,50 6.179.651,43 1.019.176,38 151.034,10 9.990,20 12.665.199,57

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 20.024,00 8.804,88 957,00 0,00 29.785,88

Ξξνζζήθεο αμίαο θηήζεσο 30.6.14

 -- απφ ζπγρ/ζε ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- απφ ζπγρ/ζε Θ. ΞΑΟΘΝ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 30.6.14

 -- απφ ζπγρ/ζε ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- απφ ζπγρ/ζε Θ. ΞΑΟΘΝ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.300,00 -8.300,00

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -72.187,35 -195.533,12 -35.085,14 -6.911,81 0,00 -309.717,42

Αλαπφζβεζηε αμία 30.09.2014 312.396,96 4.920.763,15 6.004.142,31 992.896,12 145.079,29 1.690,20 12.376.968,03

31/12/2014

Αλαπφζβεζηε αμία 30.09.2014 312.396,96 4.920.763,15 6.004.142,31 992.896,12 145.079,29 1.690,20 12.376.968,03

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 2.735,00 2.439,02 358,99 0,00 5.533,01

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -1.408,66 0,00 0,00 0,00 -1.408,66

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 1.291,18 0,00 0,00 0,00 1.291,18

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -72.188,74 -193.064,73 -35.372,03 -6.830,20 0,00 -307.455,70

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2014 312.396,96 4.848.574,41 5.813.695,10 959.963,11 138.608,08 1.690,20 12.074.927,86

31/12/2014

Αμία θηήζεο 312.396,96 7.768.326,23 17.878.647,57 2.984.065,78 879.929,48 1.690,20 29.825.056,22

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -2.919.751,82 -12.064.952,47 -2.024.102,67 -741.321,40 0,00 -17.750.128,36

312.396,96 4.848.574,41 5.813.695,10 959.963,11 138.608,08 1.690,20 12.074.927,86

Mεηαβνιέο  Δλζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ ηξέρνπζαο πεξηφδνπ

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 



Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις για την τρήση  από 1
η
 Ιανοσαρίοσ έως 31

η  
Δεκεμβρίοσ 2014             Σελίδα 42 

 

Γήπεδα-

Νηθόπεδα

Θηίξηα θαη 

ηερληθά έξγα

Κεραλήκαηα-

Δγθαηαζηάζεηο 

Ινηπόο 

Κεραλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηή

ζεηο ππό 

εθηέιεζε

Πύλνιν

31/12/2012

Αμία θηήζεο 312.396,96 9.425.471,32 20.681.523,08 3.310.548,71 962.693,15 450.754,31 35.143.387,53

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -2.846.485,90 -12.611.465,31 -2.048.052,19 -780.080,14 0,00 -18.286.083,54

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2012 312.396,96 6.578.985,42 8.070.057,77 1.262.496,52 182.613,01 450.754,31 16.857.303,99

31/3/2013

Αλαπφζβεζηε αμία 01.01.2013 312.396,96 6.578.985,42 8.070.057,77 1.262.496,52 182.613,01 450.754,31 16.857.303,99

Ξξνζζήθεο 0,00 139.265,35 492.580,05 0,00 495,00 100.366,48 732.706,88

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 -125.271,74 -214.331,93 0,00 0,00 0,00 -339.603,67

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Ξξνζζεθψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -487.741,90 -487.741,90

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 26.003,86 160.428,43 0,00 0,00 0,00 186.432,29

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -87.814,94 -252.195,14 -39.084,83 -7.582,45 0,00 -386.677,36

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπφζβεζηε αμία 31.03.2013 312.396,96 6.531.167,95 8.256.539,18 1.223.411,69 175.525,56 63.378,89 16.562.420,23

30/6/2013

Αλαπφζβεζηε αμία 31.03.2013 312.396,96 6.531.167,95 8.256.539,18 1.223.411,69 175.525,56 63.378,89 16.562.420,23

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 83.019,05 0,00 4.112,00 10.415,50 97.546,55

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -66.353,63 0,00 0,00 0,00 -66.353,63

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Ξξνζζεθψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.744,05 -44.744,05

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 57.024,13 0,00 0,00 0,00 57.024,13

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -86.705,28 -246.092,82 -38.099,50 -6.881,39 0,00 -377.778,99

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπφζβεζηε αμία 30.06.2013 312.396,96 6.444.462,67 8.084.135,91 1.185.312,19 172.756,17 29.050,34 16.228.114,24

30/9/2013

Αλαπφζβεζηε αμία 30.06.2013 312.396,96 6.444.462,67 8.084.135,91 1.185.312,19 172.756,17 29.050,34 16.228.114,24

Ξξνζζήθεο 0,00 45.654,94 29.867,97 12.195,10 10.993,59 23.146,83 121.858,43

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -12.294,00 0,00 0,00 0,00 -12.294,00

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Ξξνζζεθψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.506,97 -50.506,97

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 7.374,66 0,00 0,00 0,00 7.374,66

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -87.649,21 -244.642,62 -38.477,70 -7.333,73 0,00 -378.103,26

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπφζβεζηε αμία 30.09.2013 312.396,96 6.402.468,40 7.864.441,92 1.159.029,59 176.416,03 1.690,20 15.916.443,10

31/12/2013

Αλαπφζβεζηε αμία 30.09.2013 312.396,96 6.402.468,40 7.864.441,92 1.159.029,59 176.416,03 1.690,20 15.916.443,10

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 36.080,27 1.888,00 3.233,00 33.963,00 75.164,27

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.240,00 0,00 -1.240,00

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Ξξνζζεθψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 131,42 0,00 131,42

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -88.014,01 -239.313,76 -38.586,98 -7.351,58 0,00 -373.266,33

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2013 312.396,96 6.314.454,39 7.661.208,43 1.122.330,61 171.188,87 35.653,20 15.617.232,46

31/12/2013

Αμία θηήζεο 312.396,96 9.485.119,87 21.030.090,86 3.324.631,81 980.286,74 35.653,20 35.168.179,44

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -3.170.665,48 -13.368.882,43 -2.202.301,20 -809.097,87 0,00 -19.550.946,98

312.396,96 6.314.454,39 7.661.208,43 1.122.330,61 171.188,87 35.653,20 15.617.232,46

Mεηαβνιέο  Δλζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ πξνεγνπκέλεο  πεξηφδνπ

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 
 



Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις για την τρήση  από 1
η
 Ιανοσαρίοσ έως 31

η  
Δεκεμβρίοσ 2014             Σελίδα 43 

 

Γήπεδα-

Νηθόπεδα

Θηίξηα θαη 

ηερληθά έξγα

Κεραλήκαηα-

Δγθαηαζηάζεηο 

Ινηπόο 

Κεραλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηή

ζεηο ππό 

εθηέιεζε

Πύλνιν

31/12/2012

Αμία θηήζεο 242.122,30 6.639.539,02 16.561.837,69 2.953.099,76 854.148,88 6.410,20 27.257.157,85

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -2.027.969,31 -9.569.589,50 -1.744.417,82 -683.171,91 0,00 -14.025.148,54

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2012 242.122,30 4.611.569,71 6.992.248,19 1.208.681,94 170.976,97 6.410,20 13.232.009,31

31/3/2013

Αλαπφζβεζηε αμία 01.01.2013 242.122,30 4.611.569,71 6.992.248,19 1.208.681,94 170.976,97 6.410,20 13.232.009,31

Ξξνζζήθεο 0,00 7.220,00 138.343,02 0,00 0,00 64.188,69 209.751,71

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.220,00 -7.220,00

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -63.795,73 -211.104,62 -34.853,38 -7.198,84 0,00 -316.952,57

Αλαπφζβεζηε αμία 31.03.2013 242.122,30 4.554.993,98 6.919.486,59 1.173.828,56 163.778,13 63.378,89 13.117.588,45

30/6/2013

Αλαπφζβεζηε αμία 31.03.2013 242.122,30 4.554.993,98 6.919.486,59 1.173.828,56 163.778,13 63.378,89 13.117.588,45

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 60.457,05 0,00 4.112,00 10.415,50 74.984,55

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -1.790,17 0,00 0,00 0,00 -1.790,17

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.744,05 -44.744,05

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 1.790,17 0,00 0,00 0,00 1.790,17

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -62.397,26 -205.024,06 -33.887,64 -6.489,30 0,00 -307.798,26

Αλαπφζβεζηε αμία 30.06.2013 242.122,30 4.492.596,72 6.774.919,58 1.139.940,92 161.400,83 29.050,34 12.840.030,69

30/9/2013

Αλαπφζβεζηε αμία 30.06.2013 242.122,30 4.492.596,72 6.774.919,58 1.139.940,92 161.400,83 29.050,34 12.840.030,69

Ξξνζζήθεο 0,00 45.654,94 24.585,97 12.195,10 10.993,59 18.294,80 111.724,40

Ξξνζζήθεο αμίαο θηήζεσο 30.6.13

 -- απφ ζπγρ/ζε ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ 70.274,66 1.060.317,12 945.302,60 2.200,00 3.229,40 0,00 2.081.323,78

 -- απφ ζπγρ/ζε Θ. ΞΑΟΘΝ ΑΔ 0,00 0,00 70.873,08 0,00 0,00 0,00 70.873,08

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 30.6.13

 -- απφ ζπγρ/ζε ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ 0,00 -334.544,02 -840.263,09 -2.199,99 -3.228,95 0,00 -1.180.236,05

 -- απφ ζπγρ/ζε Θ. ΞΑΟΘΝ ΑΔ 0,00 0,00 -41.387,20 0,00 0,00 0,00 -41.387,20

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -12.294,00 0,00 0,00 0,00 -12.294,00

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.654,94 -45.654,94

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 7.374,66 0,00 0,00 0,00 7.374,66

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -72.269,42 -213.336,11 -34.709,11 -6.937,33 0,00 -327.251,97

Αλαπφζβεζηε αμία 30.09.2013 312.396,96 5.191.755,34 6.715.775,49 1.117.426,92 165.457,54 1.690,20 13.504.502,45

31/12/2013

Αλαπφζβεζηε αμία 30.09.2013 312.396,96 5.191.755,34 6.715.775,49 1.117.426,92 165.457,54 1.690,20 13.504.502,45

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 26.490,27 1.888,00 2.833,00 33.963,00 65.174,27

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεσο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αμία Θηήζεο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηαγξαθέο απνζβέζεσλ πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο Γηαγξαθέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 -72.634,22 -210.390,84 -34.818,39 -6.953,84 0,00 -324.797,29

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2013 312.396,96 5.119.121,12 6.531.874,92 1.084.496,53 161.336,70 35.653,20 13.244.879,43

31/12/2013

Αμία θηήζεο 312.396,96 7.752.731,08 17.813.805,51 2.969.382,86 875.316,87 35.653,20 29.759.286,48

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -2.633.609,96 -11.281.930,59 -1.884.886,33 -713.980,17 0,00 -16.514.407,05

312.396,96 5.119.121,12 6.531.874,92 1.084.496,53 161.336,70 35.653,20 13.244.879,43

Mεηαβνιέο  Δλζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ πξνεγνπκέλεο  πεξηφδνπ

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 
2.3.Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

`                          Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Αϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

πεξαμία 1.073.427,51 1.073.427,51 0,00 0,00

Ινγηζκηθά πξνγξάκκκαηα 70.233,26 80.666,47 52.739,99 60.673,19

1.143.660,77 1.154.093,98 52.739,99 60.673,19  
 
Πηνλ επφκελν πίλαθα παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ θαη εηαηξίαο  
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Αϋια πεξ/θα Αϋια πεξ/θα

ζηνηρεία ζηνηρεία

(ινγηζκηθά (ινγηζκηθά

πεξαμία πξνγξάκκαηα) Πύλνιν πεξαμία πξνγξάκκαηα) Πύλνιν

1.374.066,45 225.642,15 1.599.708,60 0,00 184.913,03 184.913,03

Ξξνζζήθεο ρξήζεσο

2014 1.211,30 1.211,30 1.211,30 1.211,30

2014 537,03 537,03 537,03 537,03

2014 968,00 968,00 968,00 968,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00

31.12.2014 1.374.066,45 228.358,48 1.602.424,93 0,00 187.629,36 187.629,36

Κείνλ :

Απνζβέζεηο - Απνκεηώζεηο 31.12.2013 300.638,94 144.975,67 445.614,61 0,00 124.239,84 124.239,84

1ν ηξίκελν 2014 3.212,58 3.212,58 2.596,14 2.596,14

2ν ηξίκελν 2014 3.274,15 3.274,15 2.650,86 2.650,86

3ν ηξίκελν 2014 3.326,44 3.326,44 2.696,30 2.696,30

4ν ηξίκελν 2014 3.336,37 3.336,37 2.706,23 2.706,23

31.12.2014 300.638,94 158.125,21 458.764,15 0,00 134.889,37 134.889,37

31.12.2014 1.073.427,51 70.233,27 1.143.660,78 0,00 52.739,99 52.739,99

4ν ηξίκελν

Αμία Θηήζεσο 

Απνζβέζεηο -Απνκείσζε ρξήζεσο

Ππλνιν Απνζβέζεσλ - 

Απνκεηώζεσλ

Αλαπόζβεζην πόινηπν

2ν ηξίκελν

3ν ηξίκελν

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Αμία Θηήζεσο 31.12.2013

1ν ηξίκελν

 
 
Αλάιπζε ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνκεηψζεσλ θαηά εηαηξεία 

ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΑΔ ΘΑΙΙΝΛΖ ΑΔ Πχλνιν

Κηθηή ινγηζηηθή αμία έλαξμεο πεξηφδνπ 434.729,26 638.698,25 300.638,94 1.374.066,45

Ππζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 0,00 -300.638,94 -300.638,94

πφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 434.729,26 638.698,25 0,00 1.073.427,51

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00

Εεκίεο απνκείσζεο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηαζέζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00

Άιιεο κεηαβνιέο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00

434.729,26 638.698,25 0,00 1.073.427,51

Κηθηή ινγηζηηθή αμία ηέινπο πεξηφδνπ 434.729,26 638.698,25 300.638,94 1.374.066,45

Ππζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ηέινπο πεξηφδνπ 0,00 0,00 -300.638,94 -300.638,94
 

 
Θαηά ηελ 31.12.2014 έγηλε έιεγρνο ηεο χπαξμεο πηζαλφηεηαο απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο δηα ηεο ζπγθξίζεσο ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο 
θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. Ζ αλαθηήζηκε αμία ππνινγίζηεθε βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα κηα πεξίνδν 5 εηψλ (2015 
– 2019). Κε βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο, εθηηκάηαη φηη ε αλαθηήζηκε αμία ππεξβαίλεη ηελ ινγηζηηθή αμία θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 
ηίζεηαη ζέκα απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο. Νη ηακηαθέο ξνέο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν ησλ 5 επφκελσλ εηψλ κεηαβάιινληαη βάζεη 
εθηηκήζεσλ γηα ηνπνζεηήζεηο ηρζπνπιεζπζκνχ, αλαιψζεηο ηξνθψλ, ζπληειεζηέο κεηαηξεςηκφηεηαο, αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο, 
επελδχζεσλ ζε πάγην εμνπιηζκφ, θιπ.Νη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ έγηλαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο είλαη νη παξαθάησ: 

ΑΣΕΡΙΑ ΑΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΕ

Ρυθμόσ Αφξηςησ Σαμειακϊν Ροϊν 0,00% 0,00%

Απόδοςη Μακροχρόνιου Ομολόγου Μηδενικοφ Κινδφνου μετά φόρων (Rf)  με βάςει

 το 10 ετεσ ομόλογο Γερμανικοφ Δημοςίου  μεςη τιμη Δεκ. 14 - Φεβ 15 τησ  ΕΚΣ 0,40% 0,40%

Απόδοςη αγοράσ Rm-Rf(market risk premium) βάςειStern University "Jan 2015" 21,50% 21,50%

υντελεςτήσ Beta  β_(υγκρίςιμων Εταιριϊν) 1,00 1,00
Μζςο Κόςτοσ Δανειςμοφ προ Φόρων 4,00% 0,00%
Φορολογικόσ υντελεςτήσ 26,00% 26,00%

Μζςο ςταθμικό κόςτοσ κεφαλαίου (WACC) 7,30% 8,11%  
Πε πεξίπησζε αξλεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ θαηά --1 κνλάδα ε αλαθηήζηκε αμία ππεξβαίλεη θαη πάιη ηελ 
ινγηζηηθή αμία. 
 
2.4. Ππκκεηνρέο 
Πηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη αλάιπζε θαηά ζπκκεηνρή. 

                         Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

Eπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 1/1 - 31/12/14 1/1-31/12/2013 1/1 - 31/12/14 1/1-31/12/2013

Αμία θηήζεο έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 0,00 4.442.057,70 6.281.126,91

Κείνλ : Ππζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 0,00 -607.476,64 -1.483.169,13

πφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 0,00 3.834.581,06 4.797.957,78

Ξιένλ :

  -- Αγνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Ππγρψλεπζε δη' απνξξνθήζεσο απφ ηελ κεηξηθή ησλ 

θαηά 100% ζπγαηξηθψλ ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ & Θ.ΞΑΟΘΝ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 -1.404.470,80

  -- Ππκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 441.094,08

0,00 0,00 3.834.581,06 3.834.581,06

Κείνλ :

  -- Ξσιήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00

  -- Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο 0,00 0,00 -545.000,00 0,00

πφινηπν ηέινπο πεξηφδνπ 0,00 0,00 3.289.581,06 3.834.581,06

αλαιπφκελν ζε :

Αμία θηήζεο 0,00 0,00 4.442.057,70 4.442.057,70

Ππζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο 0,00 0,00 -1.152.476,64 -607.476,64  
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ΑΠΡΔΟΗΑΠ 

Α.Δ

ΗΣΘ/ΓΔΗΔΠ 

ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ Α.Δ

ΘΑΙΙΝΛΖ 

ΗΣΘ/ΓΔΗΔΠ Α.Δ.

HELLENIC 

FISHFARMING 

CZ SRO

ΠΛΝΙΝ

Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100,00% 51,00% 100,00% 100,00%

Αμία θηήζεο έλαξμεο ρξήζεο (1) 2.447.781,06 841.800,00 1.145.000,00 7.476,64 4.442.057,70

--Αγνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--Ππκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ππγρψλεπζε δη' απνξξνθήζεσο απφ 

κεηξηθή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--Ξσιήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

πφινηπν ηέινπο ρξήζεο (3) 2.447.781,06 841.800,00 1.145.000,00 7.476,64 4.442.057,70

Ππζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο 

έλαξμεο ρξήζεο (2) 0,00 0,00 600.000,00 7476,64 607.476,64

Ππγρψλεπζε δη' απνξξνθήζεσο απφ 

κεηξηθή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ξξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ρξήζεο 0,00 0,00 545.000,00 0,00 545.000,00

Πχλνιν πξφβιεςεο ηέινπο ρξήζεο (4) 0,00 0,00 1.145.000,00 7.476,64 1.152.476,64

πφινηπν ηέινπο ρξήζεο (3)-(4) 2.447.781,06 841.800,00 0,00 0,00 3.289.581,06

πφινηπν ηέινπο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (1)-(2) 2.447.781,06 841.800,00 545.000,00 0,00 3.834.581,06  
 
Πρεηηθά κε ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο απνηηκψληαη ζηελ αμία 
θφζηνπο θηήζεψο ησλ,  ζε θάζε θιεηφκελε πεξίνδν γίλεηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο θηήζεψο ησλ εθφζνλ ππάξρνπλ 
ελδείμεηο απνκείσζήο ησλ.  
Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ 31/12/2014 πξνέθπςαλ δεκηνγφλα απνηειέζκαηα ηα αίηηα ησλ νπνίσλ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ ππφ 2.1.2 
έγηλε έιεγρνο ηεο χπαξμεο πηζαλφηεηαο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ δηα ηεο ζπγθξίζεσο ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο θαη ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο.  
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο εηαηξείεο ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ θαη ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΓΟΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ ε αλαθηήζηκε αμία ππνινγίζηεθε κε ηελ 
ίδηα κέζνδν θαη ηηο ίδηεο παξαδνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ ζεκείσζε Λν 2.3.  Νκνίσο ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο κεηαβνιήο 
ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ θαηά  1 κνλάδα ε αλαθηήζηκε αμία ππεξβαίλεη θαη πάιη ηελ ινγηζηηθή αμία. Κε βάζε ηνπο 
ππνινγηζκνχο απηνχο, εθηηκάηαη φηη ε αλαθηήζηκε αμία ππεξβαίλεη ηελ ινγηζηηθή αμία θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ηίζεηαη ζέκα 
απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ.  
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΘΑΙΙΝΛΖ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ 31.12.2008 έγηλε απνκείσζε ηεο 
αμίαο θηήζεσο γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ΘΑΙΙΝΛΖ ΑΔ 600.000,00 € ,  θαζφζνλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο ήηαλ 
δεκηνγφλα θαη δεδνκέλεο ηεο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ηνπ θιάδνπ ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο 
γεληθφηεξα, εθηηκήζεθε φηη είλαη δχζθνιν λα βειηησζεί άκεζα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. Θαηά ηηο 
ρξήζεηο 2009 -- 2012 δελ έγηλε πεξαηηέξσ απνκείσζε απηψλ ησλ ζπκκεηνρψλ θαζφζνλ νη δεκίεο πνπ εκθάληζε ε  εηαηξεία 
εθηηκήζεθε νηη νθείινληαη ζηελ γεληθφηεξε ζπγθπξηαθή δπζκελή  νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ν φκηινο.  Ζ εηαηξεία 
ΘΑΙΙΝΛΖ ΑΔ  ζηε ρξήζε 2012 επαλήιζε ζε θεξδνθφξα πνξεία (θέξδε κεηά απφ θφξνπο 90 ρηι. €).  Θαηά ηελ 31/3/2014 έγηλε  
πεξαηηέξσ απνκείσζε θαηά 545.000,00 € ηεο ζπκκεηνρήο γηα ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ΘΑΙΙΝΛΖ ΑΔ, δεδνκέλνπ φηη ε ελ 
ιφγσ εηαηξεία έρεη ζπζζσξεχζεη αξθεηέο δεκίεο θαη θαζπζηεξεί ε έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηελ λέα ηνπνζεζία κεηά ηελ 
απφθαζε κεηεγθαηάζηαζήο ηεο. Γεδνκέλνπ φηη κε βάζεη ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ν φκηινο, θαη ηηο δπζθνιίεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο γηα ην πξνζερέο κέιινλ δελ πξνβιέπεηαη ε έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 
ηεο εηαηξείαο ζην πξνζερέο κέιινλ. Κε βάζεη ηελ πξνεθηεζείζα κέζνδν απνηίκεζεο δελ πξνθχπηεη αλαθηήμηκε αμία θαη θαηά 
ζπλέπεηα απνκεηψζεθε εηο νιφθιεξν ε ελ ιφγσ ζπκκεηνρή. 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ ζπγαηξηθή "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO" ζηε ρξήζε 2010 έγηλε νιηθή απνκείσζε ηεο αμίαο θηήζεσο 
πνζνχ 7.476,64 € δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ εηαηξεία ηέζεθε ζε αδξάλεηα εληφο ηεο  ρξήζεσο 2009.  
Πηε ρξήζε 2014 ε θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ» εμαγφξαζε ηελ αλελεξγή εηαηξεία  «DOLPHIN AE» κε ηίκεκα 
2,00 € θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπγρσλεχζεθε κε απηήλ δη‘ απνξξνθήζεσο ηεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2166/93 θαη κε Ηζνινγηζκφ 
κεηαζρεκαηηζκνχ 31/10/2014 (θσδ. αξ. θαηαρ. ΓΔΚΖ. 288672). Απφ ηελ ελ ιφγσ ζπγρψλεπζε πξνέθπςε ζεηηθή δηαθνξά πνζνχ 
49.147,76 € ε νπνία θαη θαηαρσξήζεθε ζηα «Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα». Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο ήηαλ : 
Αλαπφζβεζηα πάγηα ζηνηρεία 0,15 €, Απαηηήζεηο 102.666,46 €, Ρακηαθά δηαζέζηκα 338,07 €, θαη πνρξεψζεηο 50.300,59 €. 
 
 

2.5.Απνζέκαηα 
Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

                         Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Απνζέκαηα

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 26.381.121,67 39.992.250,01 22.467.528,22 35.904.833,94

Δκπνξεχκαηα 54.609,82 15.934,58 54.609,82 15.934,58
Ξξψηεο & βνεζεηηθέο χιεο - ιηθά

Ππζθεπαζίαο 250.197,52 458.629,37 240.097,23 422.303,04

26.685.929,01 40.466.813,96 22.762.235,27 36.343.071,56  
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Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη πίλαθαο ζπκθσλίαο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία αξρήο θαη ηέινπο πεξηόδνπ ρξήζεσο 1/1/2014 – 31/12/2104 

Γόλνο Ξάρπλζε Πύλνιν Γόλνο Ξάρπλζε Πύλνιν

πόινηπν έλαξμεο  ρξήζεσο 4.443.000,00 35.549.250,00 39.992.250,00 4.443.000,00 31.461.833,93 35.904.833,93

Ξιένλ : Αγνξέο πεξηφδνπ 15.823,49 286.364,12 302.187,61 15.823,49 286.364,12 302.187,61

Πύλνιν : Αγνξέο πεξηφδνπ + αξρηθά απνζέκαηα 4.458.823,49 35.835.614,12 40.294.437,61 4.458.823,49 31.748.198,05 36.207.021,54

Κείνλ : Ξσιήζεηο πεξηφδνπ -3.039.871,34 -22.986.201,29 -26.026.072,63 -4.384.932,66 -19.089.687,96 -23.474.620,62

Ξιένλ : Θέξδε απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία

 -- θπζηθή αχμεζε 2.670.151,47 6.778.802,62 9.448.954,09 4.006.963,19 2.286.971,27 6.293.934,46

 -- κεηαβνιή ηηκψλ -18.602,41 2.682.405,00 2.663.802,59 -10.352,81 3.451.545,65 3.441.192,84

πόινηπν  ηέινπο ρξήζεσο 4.070.501,21 22.310.620,46 26.381.121,67 4.070.501,21 18.397.027,01 22.467.528,22

Γόλνο Ξάρπλζε Πύλνιν Γόλνο Ξάρπλζε Πύλνιν

Κε ψξηκα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.107.000,00 7.642.047,27 10.749.047,27 3.107.000,00 5.858.399,89 8.965.399,89

Ώξηκα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  963.501,21 14.668.573,17 15.632.074,38 963.501,21 12.538.627,11 13.502.128,32

πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 4.070.501,21 22.310.620,45 26.381.121,66 4.070.501,21 18.397.027,01 22.467.528,22

         Ν ΝΚΗΙΝΠ        Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Γηαρσξηζκόο ζε ώξηκα θαη κε ώξηκα

         Ν ΝΚΗΙΝΠ        Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Ππκθσλία αξρήο θαη ηέινπο πεξηόδνπ

 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία αξρήο θαη ηέινπο πεξηόδνπ ρξήζεσο 1/1/2013 – 31/12/2013 

Γόλνο Ξάρπλζε Πύλνιν Γόλνο Ξάρπλζε Πύλνιν

πόινηπν έλαξμεο  ρξήζεσο 4.081.152,50 41.331.071,97 45.412.224,47 4.081.152,50 37.136.900,30 41.218.052,80

Ξιένλ : Αγνξέο πεξηφδνπ 0,00 121.450,00 121.450,00 0,00 121.450,00 121.450,00

Πύλνιν : Αγνξέο πεξηφδνπ + αξρηθά απνζέκαηα 4.081.152,50 41.452.521,97 45.533.674,47 4.081.152,50 37.258.350,30 41.339.502,80

Κείνλ : Ξσιήζεηο πεξηφδνπ -2.728.161,26 -31.451.960,49 -34.180.121,75 -4.163.765,01 -26.518.273,42 -30.682.038,43

Ξιένλ : Θέξδε απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία

 -- θπζηθή αχμεζε 3.162.762,19 27.270.012,78 30.432.774,97 4.609.111,26 21.460.195,33 26.069.306,59

 -- κεηαβνιή ηηκψλ -72.753,43 -1.721.324,45 -1.794.077,88 -83.498,75 -738.438,28 -821.937,03

πόινηπν  ηέινπο ρξήζεσο 4.443.000,00 35.549.249,81 39.992.249,81 4.443.000,00 31.461.833,93 35.904.833,93

Γόλνο Ξάρπλζε Πύλνιν Γόλνο Ξάρπλζε Πύλνιν

Κε ψξηκα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.462.571,95 11.623.164,10 15.085.736,05 3.462.571,95 9.263.706,74 12.726.278,69

Ώξηκα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  980.428,05 23.926.085,91 24.906.513,96 980.428,05 22.198.127,19 23.178.555,24

πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 4.443.000,00 35.549.250,01 39.992.250,01 4.443.000,00 31.461.833,93 35.904.833,93

Γηαρσξηζκόο ζε ώξηκα θαη κε ώξηκα

         Ν ΝΚΗΙΝΠ        Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Ππκθσλία αξρήο θαη ηέινπο πεξηόδνπ

         Ν ΝΚΗΙΝΠ        Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 
Έρνπλ ζπζηαζεί ελέρπξα επί ηρζπνπιεζπζκνχ ηεο κεηξηθήο ζπλνιηθήο αμίαο 27.005.500,70 € θαη ηεο ζπγαηξηθήο «Αζηεξίαο ΑΔ» 
πνζνχ 1.261.925,00 € γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ Ρξαπεδψλ.  
Ρα απνζέκαηα ηρζπνπιεζπζκνχ  πιελ ησλ απνζεκάησλ γφλνπ, είλαη αζθαιηζκέλα. Νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο 
εηαηξείεο είλαη εθρσξεκέλεο ζηηο Ρξάπεδεο ιφγσ χπαξμεο ελερχξνπ επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηρζπνπιεζπζκψλ. 
 
Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν απνηίκεζεο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξαηίζεληαη ζηελ 
ζεκείσζε Λν 1.6.5. 
 
 
2.6.Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 
Νη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαζψο θαη νη πξνβιέςεηο επηζθάιεηαο απηψλ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

                         Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Ξειάηεο 20.929.323,97 20.801.918,68 23.709.176,53 21.633.299,46

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο

  -- Πην Σαξηνθπιάθην 131.724,58 95.270,66 131.724,58 95.270,66

  -- Πηηο Ρξάπεδεο 251.400,00 577.867,36 251.400,00 577.867,36

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 3.465.697,54 3.800.697,54 3.025.697,54 3.360.697,54

Κείνλ : Ξξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο -8.329.373,42 -8.098.541,74 -8.019.105,38 -7.882.481,79

16.448.772,67 17.177.212,50 19.098.893,27 17.784.653,23  
 
Απαηηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.536.902,59 € θαιχπηνληαη κε θαηαπηζηεπκαηηθέο κεηαβηβάζεηο θπξηφηεηαο ηρζπνπιεζπζκνχ. 
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Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζηελ πεξίνδν 1.1.2014 – 31.12.2014 έρεη σο θάησζη : 
 

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

πφινηπν  έλαξμεο πεξηφδνπ 8.098.541,74 15.109.887,04 7.882.481,79 14.905.775,49

Ξιένλ : Πρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ1.1.2014 - 31.12.2014 226.635,67 218.416,65 136.623,59 218.416,65

Ξιένλ : Πρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο απφ ζπγρ/ζε ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ κε DOLPHIN AE 4.196,01 0,00 399.244,35

Κείνλ : Γηαγξαθέο πξνβιέςεσλ κε απαηηήζεηο αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο ζηε πεξίνδν 1.1.2014 - 31.12.2014 0,00 -7.229.563,44 0,00 -7.640.954,70

Ξιένλ / Κείνλ : Ραθηνπνηήζεηο 0,00 -198,51 0,00 0,00

πφινηπν  ηέινπο πεξηφδνπ 8.329.373,42 8.098.541,74 8.019.105,38 7.882.481,79

Νκηινο Δηαηξεία

 
 
Νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 1.1.2014 – 31.12.2014 θαηαρσξήζεθαλ 
ζην ινγαξηαζκφ "Ινηπά έζνδα - έμνδα" ηεο  Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ (θαηά ιεηηνπξγία) θαη ζην ινγαξηαζκφ "Ινηπά  έμνδα" 
ηεο  Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ ( θαη΄είδνο εμφδνπ. ΓΙΞ 41). 
 

Δίλαη ζε θαζπζηέξεζε αιιά φρη απνκεησκέλα

Ν Νκηινο Ζ Δηαηξεία

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Απφ 3 έσο 6 κήλεο 659.409,93 746.442,83 659.409,93 746.442,83

Απφ 6 κήλεο έσο 12 κήλεο 595.763,25 583.110,39 595.763,25 583.110,39

Ξάλσ απφ 12 κήλεο 5.596.309,46 6.605.305,55 5.506.297,38 6.515.293,47

Πύλνιν 6.851.482,64 7.934.858,77 6.761.470,56 7.844.846,69  
 
Νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε γηα ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, πνπ είλαη ζε θαζπζηέξεζε, είλαη νη θάησζη : 
α). Απαηηήζεηο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία ζπλνιηθνχ πνζνχ  1.504 ρηι. € αθνξνχλ απαίηεζε απφ εηαηξεία πνπ ππήρζε ζην αξ. 99 
ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα  γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη γίλεη απνκείσζε βάζεη ηεο απφθαζεο ππαγσγήο θαη νη νπνίεο απαηηήζεηο 
εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηελ επηηεπρζείζα ζπκθσλία ππαγσγήο.   
β). Απαηηήζεηο  γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία πνζνχ 1.605 ρηι. € δηεθδηθνχληαη δηθαζηηθά θαη ζεσξνχληαη αζθαινχο εηζπξάμεσο 
γ). Απαηηήζεηο πνζνχ 3.742 ρηι. € θαη 3.652 Σηι. € γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία αληίζηνηρα  αθνξνχλ απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο 
πθίζηαληαη εμσδηθαζηηθέο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο θαη ηεξνχληαη. 
 

 
2.7.Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα κεηξεηώλ 
 
Ρα κεηξεηά θαη ηα ηζνδχλακα απηψλ αλαιχνληαη σο εμήο: 

                         Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 0,00 337.423,66 0,00 337.423,66

Ρακείν 26.106,88 13.645,35 20.053,47 12.639,36

Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 214.321,10 164.212,17 158.535,68 158.460,42

240.427,98 177.857,52 178.589,15 171.099,78  
 
Πηελ ηξέρνπζα ρξήζε νη  δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο, πνπ είραλ δεζκεπζεί γηα έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ αληίζηνηρεο αμίαο, 
απνδεζκεχζεθαλ θαη πήγαλ ζε κείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. 
 
2.8.Ινηπέο  απαηηήζεηο 
 
Νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

                         Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ινηπέο Απαηηήζεηο

Ξξνθ\ιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 2.233.371,04 1.762.722,30 1.935.419,05 1.729.675,34

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 205.420,37 205.420,37 205.420,37 205.420,37

Σξεψζηεο δηάθνξνη 3.025.515,19 5.197.959,49 2.453.437,47 4.738.013,47

Ινγ\ζκνί πξνθάηαβνιψλ & πηζηψζεσλ 179.631,58 195.197,00 172.535,92 188.798,46

Κείνλ : Ξξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο -1.727.359,35 -1.726.159,35 -1.179.153,72 -1.179.153,72

3.928.578,83 5.647.139,81 3.599.659,09 5.694.753,92  
 
Νη ρξεψζηεο δηάθνξνη αθνξνχλ απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην (ΦΞΑ, πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο, θιπ) πνζνχ 1.763 ρηι. 
επξψ θαη 1.282 ρηι. επξψ γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία αληίζηνηρα θαη δηάθνξεο απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο πνζνχ 1.263  ρηι. επξψ θαη 
1.171  ρηι. επξψ γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία αληίζηνηρα. Ρν ελαπνκέλνλ ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ απφ ηξίηνπο  (κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ πνζνχ 499 ρηι € γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία) πνζνχ 764 ρηι € θαη 672 ρηι. γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ 
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εηαηξεία αληίζηνηρα, αθνξά εηζπξάμηκεο απαηηήζεηο πνζνχ 437 ρηι. € θαη 345 ρηι € γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία αληίζηνηρα, απφ 
δηάθνξνπο ρξεψζηεο θαη απαίηεζε πνζνχ 327 ρηι. € ε νπνία βξίζθεηαη ζε δηθαζηηθή επηδίσμε θαη ζεσξείηαη φηη ζα εηζπξαρζεί. 
 
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζηελ πεξίνδν 01.01.2014 – 31.12.2014 έρεη σο θάησζη : 
 

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Ινηπψλ απαηηήζεσλ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

πφινηπν 1.726.159,35 7.436.550,63 1.179.153,72 6.889.545,00

Ξιένλ : Πρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ1.1.2014 - 31.12.2014 1.200,00 0,00 0,00 0,00

Κείνλ : Γηαγξαθέο πξνβιέςεσλ κε απαηηήζεηο αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο ζηε πεξίνδν 1.1.2014 - 31.12.2014 0,00 -5.710.391,28 0,00 -5.710.391,28

Ξιένλ / Κείνλ : Ραθηνπνηήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00

πφινηπν 1.727.359,35 1.726.159,35 1.179.153,72 1.179.153,72

Νκηινο Δηαηξεία

 
 
Νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 1.1.2014 – 31.12.2014 θαηαρσξήζεθαλ 
ζην ινγαξηαζκφ "Ινηπά έζνδα - έμνδα" ηεο  Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ (θαηά ιεηηνπξγία) θαη ζην ινγαξηαζκφ "Ινηπά  έμνδα" 
ηεο  Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ ( θαη΄είδνο εμφδνπ. ΓΙΞ 41). 
 
Νη ινηπέο απαηηήζεηο πνπ  βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε θαη  δελ έρεη γίλεη απνκείσζε είλαη νη παξαθάησ : 

Δίλαη ζε θαζπζηέξεζε αιιά φρη απνκεησκέλα

Ν Νκηινο Ζ Δηαηξεία

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Απφ 3 έσο 6 κήλεο 2.010,00 17.126,74 2.010,00 17.126,74

Απφ 6 κήλεο έσο 12 κήλεο 5.605,65 18.200,00 5.605,65 18.200,00

Ξάλσ απφ 12 κήλεο 903.145,73 866.682,89 903.145,73 866.682,89

Πύλνιν 910.761,38 902.009,63 910.761,38 902.009,63  
Γηα ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο δελ έρνπλ ζρεκαηηζζεί πξνβιέςεηο, επεηδή απαηηήζεηο  πνζνχ 532 ρηι. € δηεθδηθνχληαη δηθαζηηθά θαη γηα 
ην ελαπνκέλνλ πνζφ 378 ρηι. € πθίζηαληαη εμσδηθαζηηθέο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο θαη ηεξνχληαη. 
 
 
2.9. Σξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κε κεηαβνιέο ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο 
Ρα  Σξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο αλαιχνληαη γηα ηελ ηξέρνπζα 
θαη ηελ πξνεγνπκέλε ρξήζε σο εμήο : 

Αλάιπζε 1.1.2014 -- 31.12.2014

Κεξίδηα Κεηνρέο Κεηνρέο

Ακνηβαίσλ εηζεγκέλσλ κε εηζεγκέλσλ Ινηπά 

Θεθαιαίσλ ζην ΣΑΑ ζην ΣΑΑ ρξεφγξαθα Πχλνιν

Αμία θηήζεο 1.1.2014 0,00 2.179,02 4.000,00 9.436,76 15.615,78

Κείνλ : Ππζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο -- απνκεηψζεηο έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 -844,35 0,00 -7.336,76 -8.181,11

πφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 1.334,67 4.000,00 2.100,00 7.434,67

Ξιένλ / Κείνλ : Κεηαβνιέο ινγσ απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία 0,00

κε θαηαρψξηζε ησλ κεηαβνιψλ αηα απνηειέζκαηα 0,00 -1.324,13 -4.000,00 -2.100,00 -7.424,13

Αμία θηήζεο 31.12.2014 0,00 10,54 0,00 0,00 10,54

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 
 

Αλάιπζε 1.1.2014 -- 31.12.2014

Κεξίδηα Κεηνρέο Κεηνρέο

Ακνηβαίσλ εηζεγκέλσλ κε εηζεγκέλσλ Ινηπά 

Θεθαιαίσλ ζην ΣΑΑ ζην ΣΑΑ ρξεφγξαθα Πχλνιν

Αμία θηήζεο 1.1.2014 0,00 2.179,02 4.000,00 9.436,76 15.615,78

Κείνλ : Ππζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο -- απνκεηψζεηο έλαξμεο πεξηφδνπ -844,35 0,00 -7.336,76 -8.181,11

πφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 1.334,67 4.000,00 2.100,00 7.434,67

Ξιένλ / Κείνλ : Κεηαβνιέο ινγσ απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία 0,00

κε θαηαρψξηζε ησλ κεηαβνιψλ αηα απνηειέζκαηα 0,00 -1.324,13 -4.000,00 -2.100,00 -7.424,13

Αμία θηήζεο 31.12.2014 0,00 10,54 0,00 0,00 10,54

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 
 

Ν ΝΚΗΙΝΠ

Αλάιπζε 1.1.2013 -- 31.12.2013

Κεξίδηα Κεηνρέο Κεηνρέο

Ακνηβαίσλ εηζεγκέλσλ κε εηζεγκέλσλ Ινηπά 

Θεθαιαίσλ ζην ΣΑΑ ζην ΣΑΑ ρξεφγξαθα Πχλνιν

Αμία θηήζεο 1.1.2013 0,00 2.179,02 61.794,06 8.336,76 72.309,84

Κείνλ : Ππζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο -- απνκεηψζεηο έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 -844,35 -58.694,06 -7.336,76 -66.875,17

πφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 1.334,67 3.100,00 1.000,00 5.434,67

Ξιένλ : Αγνξέο πεξηφδνπ 1.1.2013 -- 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Αμία θηήζεο 31.12.2013 0,00 1.334,67 3.100,00 3.000,00 7.434,67  
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` ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Αλάιπζε 1.1.2013 -- 31.12.2013

Κεξίδηα Κεηνρέο Κεηνρέο

Ακνηβαίσλ εηζεγκέλσλ κε εηζεγκέλσλ Ινηπά 

Θεθαιαίσλ ζην ΣΑΑ ζην ΣΑΑ ρξεφγξαθα Πχλνιν

Αμία θηήζεο 1.1.2013 0,00 2.179,02 60.694,06 7.336,76 70.209,84

Κείνλ : Ππζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο -- απνκεηψζεηο έλαξμεο πεξηφδνπ -844,35 -58.694,06 -7.336,76 -66.875,17

πφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 1.334,67 2.000,00 0,00 3.334,67

Ξιένλ : Αγνξέο πεξηφδνπ 1.1.2013 -- 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Ξιένλ : Απφ ζπγρψλεπζε κε ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ 2.100,00 2.100,00

Αμία θηήζεο 31.12.2013 0,00 1.334,67 2.000,00 4.100,00 7.434,67  
 
Θαηά ηελ 31/12/2014 έγηλε απνηίκεζε ησλ ρξενγξάθσλ θαη πξνέθπςαλ ζπλνιηθέο δεκίεο 7 ρηι. € νη νπνίεο επηβαξχλαλ ηα 
απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ εηζεγκέλσλ ζην ΣΑΑ κεηνρψλ ιήθζεθε σο ηηκή απνηίκεζεο  ν κέζνο φξνο ηεο ηηκήο 
ηεο κεηνρήο ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 2014. Γηα ηηο κεηνρέο ζε κε εηζεγκέλεο ζην ΣΑΑ κεηνρέο θαη γηα ινηπά ρξεφγξαθα, ιακβαληκέλνπ 
ππφςε θαη κηθξνχ κεγέζνπο απηψλ,  έγηλε νινζρεξήο απνκείσζε δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξραλ αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηίκεζε 
απηψλ. 
 
 
2.10.Ινηπά ζηνηρεία  
 
Ρα ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 

                         Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ινηπά ζηνηρεία θπθι/ληνο

ελεξγεηηθνύ

Δμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 90.242,38 33.011,81 63.949,11 31.501,81

 90.242,38 33.011,81 63.949,11 31.501,81  
 
Ρα έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ αθνξνχλ πξνπιεξσζέληα , ηέιε θπθινθνξίαο, ζπλδξνκέο, θιπ. 
 

2.11.Κεηνρηθό Θεθάιαην θαη δηαθνξά ππέξ ην άξηην 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 9.420.900 € θαη απνηειείηαη απφ 30.390.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο  

0,31 € ε θάζε κία. Ρν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ έρεη εμνθιεζεί πιήξσο θαη έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην δελ ππέζηε 
νπδεκία κεηαβνιή θαηά ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. 

 

Αξηζκφο Θνηλέο Ξξνλνκηνχρεο Κεηνρηθφ Γηαθνξά Ηδηεο 

κεηνρψλ κεηνρέο κεηνρέο Θεθάιαην ππεξ άξηην κεηνρέο Πχλνιν

1/1/2013 30.390.000 30.390.000 0,00 9.420.900,00 15.902.734,96 0,00 25.323.634,96

Κεηαβνιέο 2013 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2013 30.390.000 30.390.000 0,00 9.420.900,00 15.902.734,96 0,00 25.323.634,96

Κεηαβνιέο 2014 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2014 30.390.000 30.390.000 0,00 9.420.900,00 15.902.734,96 0,00 25.323.634,96  
 

2.12.Απνζεκαηηθά 
Ρα απνζεκαηηθά θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε  θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε έρνπλ σο θάησζη : 
 

 Θαηεγνξία απνζεκαηηθνχ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 922.894,89 922.894,89 909.968,58 909.968,58

Αθνξoιφγεηα απνζεκαηηθά Λ.1892/90 449.942,83 449.942,83 449.942,83 449.942,83

Αθνξoιφγεηα απνζεκαηηθά Λ.1828/89 2.173.439,22 2.173.439,22 2.173.439,22 2.173.439,22

Αθνξoιφγεηα απνζεκαηηθά Λ.2601/98 616.117,27 616.117,27 584.567,38 584.567,38

Αθνξoιφγεηα απνζεκαηηθά Λ.3220/04 423.450,13 423.450,13 404.151,05 404.151,05

Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζφκελα ηεο θνξνινγία έζνδα 148.793,41 148.793,41 148.793,41 148.793,41

Απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνιεγεζέληα θαη'εηδηθφ ηξφπν 18.793,32 18.793,32 18.793,32 18.793,32

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ 26.168,82 26.168,82 26.168,82 26.168,82

0,00 0,00 0,00

4.779.599,89 4.779.599,89 4.715.824,61 4.715.824,61

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πφινηπν πφινηπν

 
 
Γελ ππήξμαλ νη κεηαβνιέο ησλ παξαπάλσ απνζεκαηηθψλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε  θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
 
2.13. Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 2.13.1 0,00 36.448.143,24 0,00 35.733.217,56

Ξξνκεζεπηέο -- Ξηζησηέο 2.13.1 8.335.158,97 10.808.538,07 8.335.158,97 10.808.538,07

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 2.13.2 181.507,32 181.507,32 172.731,95 172.731,95

Ξξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2.13.4 11.340,16 11.340,16 3.018,92 3.018,92

Δπηρνξεγήζεηο Ξαγίσλ 2.13.3 1.532.062,45 1.692.829,85 1.324.886,20 1.454.829,69

Ινηπέο ππνρξεψζεηο (ξχζκηζε νθεηιψλ ΗΘΑ) 0,00 1.083.203,00 0,00 1.083.203,00

Αλαβαιιφκελνη Φφξνη 2.13.5 0,00 1.047.785,00 0,00 711.613,07

10.060.068,90 51.273.346,64 9.835.796,04 49.967.152,26  
  
 
2.13.1 Καθξνπξόζεζκα δάλεηα – Ξξνκεζεπηέο – Ξηζησηέο – Ινηπέο ππνρξεώζεηο 
Καθξνπξόζεζκα δάλεηα 

Ζ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ Ρξαπεδψλ πξνβιέπεη ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο 
Ρξάπεδεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 2 έσο 15 έηε. 

Κεηά ηελ επηθπξσζείζα ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο θαη κεηά ηεο ξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο  ρξήζεηο 2011 θαη 2012, ηα δάλεηα ησλ 
ηξαπεδψλ απεηθνλίδνληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα κε θάζε ηξάπεδα, ήηνη ην θαηαβιεηέν ηκήκα 
πέξαλ ηνπ έηνπο εκθαληδφηαλ ζηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα ελψ ην θαηαβιεηέν ηκήκα εληφο ελφο έηνπο εκθαληδφηαλ ζηηο 
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Γηα ηα δάλεηα δελ ππήξραλ δεζκεχζεηο γηα ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ. Γεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί ζπγθεθξηκέλεο δφζεηο δαλείσλ θαη παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε φηη ηα δάλεηα έρνπλ θαηαζηεί 
ιεμηπξφζεζκα γηα φζεο ζπκβάζεηο πξνβιέπνληαλ ε ζρεηηθή ξήηξα, ηα ελ ιφγσ δάλεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2014 
εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 
 
Ξξνκεζεπηέο - Ξηζησηέο 

Ζ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ινηπψλ πηζησηψλ ηεο   πξνβιέπεη  ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηεο πξνο απηνχο αλάινγα κε ην πνζφ ηνπ ρξένπο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 2 έσο 10 έηε.  

Κεηά ηελ επηθπξσζείζα ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο νη ππνρξεψζεηο απηέο: 
 α) απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία επηθχξσζεο ηεο ζπλδηαιιαγήο ζηελ παξνχζα αμία ηνπο ε νπνία ππνινγίζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ 
κέζνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ηξαπεδψλ. Δμ απηνχ 
ηνπ γεγνλφηνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 1.1.2010 – 31.12.2010 θαηαρσξήζεθαλ ηφθνη έζνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ 
πξνο ηνπο ινηπνχο πηζησηέο  ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.876.160,99 € κε ηζφπνζε κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  απφ 
ηελ εκεξνκελία επηθχξσζεο ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη κέρξη ηελ 31.12.2010 έγηλε ππνινγηζκφο ησλ δνπιεπκέλσλ ηφθσλ θαη πξνέθπςαλ 
ηφθνη έμνδα ζπλνιηθνχ πνζνχ 556.989,50 € ηα νπνία θαη επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ κε ηζφπνζε αχμεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2010 θαηαρσξήζεθαλ ηειηθά έζνδα 4.319.171,49 € θαηά ησλ 
εθάζηνηε ππνινγηζκφ ησλ δνπιεπκέλσλ ηφθσλ κε αληίζηνηρε πξνζαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ πεξίνδνο 1.1.2011 – 31.12.2011 
επηβαξχλζεθε  κε ηφθνπο έμνδα πνζνχ 1.325.166,37 €,  ε πεξίνδνο 1.1.2012 – 31.12.2012 επηβαξχλζεθε  κε ηφθνπο έμνδα πνζνχ 
1.313.191,07 €, ε πεξίνδνο 1.1.2013 – 31.12.2013 επηβαξχλζεθε  κε ηφθνπο έμνδα πνζνχ 450.144,81 €, θαη ε  πεξίνδνο 1.12014 – 
31.12.2014 επηβαξχλζεθε κε ηφθνπο έμνδα 517.959,35 €. Κε βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο απνκέλνπλ ηφθνη έμνδα 
ζπλνιηθνχ πνζνχ 712.709,89 € ηα νπνία ζα επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ 2015 – 2020. 
β) απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2014 ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα κε θάζε πηζησηή, ήηνη ην θαηαβιεηέν 
ηκήκα πέξαλ ηνπ έηνπο εκθαλίδεηαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ελψ ην θαηαβιεηέν ηκήκα εληφο ελφο έηνπο εκθαλίδεηαη ζην 
θνλδχιη «Ξξνκεζεπηέο» ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  
 Νη ππνρξεψζεηο απηέο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηά ιήμε κε βάζε ηελ ππνιεηπφκελε ζπκβαηηθή δηάξθεηα θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  
 
 

Απφ 1 έηνο απφ 2 έηε  > 5 έηε Πχλνιν

κέρξη 2 έηε κέρξη 5 έηε

Ξξνκεζεπηέο - Ξηζησηέο 2.529.569,71 5.388.797,04 416.792,22 8.335.158,97  
 
Ινηπέο ππνρξεώζεηο 
Ρν ππφινηπν 31/12/2013 ηνπ ινγαξηαζκνχ Ινηπέο ππνρξεψζεηο αθνξνχζε νθεηιέο πξνο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Νξγαληζκνχο πνπ βάζεη 
ξχζκηζεο ήηαλ θαηαβιεηέεο ζε δφζεηο γηα ηα επφκελα κεηά ην 2014 έηε. Γεδνκέλνπ φηη θαηέπεζε ε ξχζκηζε εληφο ηνπ 2014 νη 
ζπλνιηθέο νθεηιέο πξνο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Νξγαληζκνχο θαηά  ηελ 31/12/2014 εκθαλίδνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 
 
2.13.2. Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο  
Ζ εηαηξεία αλαζέηεη ζε αλαγλσξηζκέλν αλαινγηζηηθή ηελ ζχληαμε αλαινγηζηηθήο κειέηεο γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ θάζε δχν 
έηε. Ζ ηειεπηαία αλαινγηζηηθή κειέηε είρε γίλεη ηνλ Γεθέκβξην 2013 γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο απφ αλαγλσξηζκέλν αλαινγηζηή. Ζ 
επφκελε αλαινγηζηηθή κειέηε ζα γίλεη κε εκεξνκελία 31/12/2015. Γεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηνπ 
πξνζσπηθνχ νχηε θαη κεηαβνιέο κηζζψλ, ηζηνξηθά απνδεηθλχεηαη φηη ε θάζε δχν ρξφληα ζχληαμε αλαινγηζηηθήο κειέηεο δελ έρεη 
επηπηψζεηο σο πξνο ηελ νξζφηεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ.  Πχκθσλα κε ην Διιεληθφ 
εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη 
κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηάξθεηα ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Νη εξγαδφκελνη 
πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη κε αηηία δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο, 
είλαη ίζε κε 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα πιεξσλφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο. 
Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 19. 
Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία βάζεη ηεο παξαπάλσ αλαινγηζηηθήο  κειέηεο ηεο 31/12/2013 έγηλε κε ηελ 
κέζνδν ηεο Ξξνβεβιεκέλεο Ξηζηνχκελεο Κνλάδαο (Projected Unit Credit.) 
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Νη βαζηθέο παξαδνρέο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηεο 31/12/2013  ήηαλ νη θάησζη : 
 

• Κέζε εηήζηα αχμεζε κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ 0,00% γηα 2015 θαη 4% γηα επφκελα έηηε

• Κέζνο εηήζηνο ξπζκφο καθξνρξφληαο αχμεζεο πιεζσξηζκνχ 2,00%

• Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 3,50%

• Κέζε αλακελφκελε δηάξθεηα απνπιεξσκήο παξνρψλ 17,48

• Ζιηθία ζπληαμηνδφηεζεο  : Πχκθσλα κε θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ρακείνπ Θχξηαο  αζθάιηζεο

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3863/2010 θαη 4093/2012

εσο 45 εηψλ 46 - 55 εησλπάλσ απφ 56 εηψλ

• Απνρψξεζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 10% 2% 0%

• Απνρψξεζε ιφγσ νηθηνζεινχο απνρψξεζεο : 19% 5% 0%   
 
 
2.13.3 Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ  
Νη κεηαβνιέο ησλ επηρνξεγήζεσλ παγίσλ θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνπκέλε πεξίνδν έρνπλ σο θάησζη : 
 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

πφινηπν  έλαξμεο πεξηφδνπ 1.692.829,85 1.879.224,33 1.454.829,69 1.448.720,79

Ξιένλ : Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ ρξήζεο 0,00 0,00 0,00 0,00

Ξιένλ : Δπηρνξεγήζεηο απφ ζπγρ/ζε ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ 0,00 -4.946,32 0,00 143.484,45

Κείνλ : Κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ρξήζεο -160.767,40 -181.448,16 -129.943,49 -137.375,55

Ξιένλ / Κείνλ : Ραθηνπνηήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00

πφινηπν  ηέινπο πεξηφδνπ 1.532.062,45 1.692.829,85 1.324.886,20 1.454.829,69

Νκηινο Δηαηξεία

 
 
2.13.4 Ξξνβιέςεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο θαη ινηπέο πξνβιέςεηο 
 Νη πξνβιέςεηο θφξσλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ έρνπλ σο εμήο: 
 
Ρξέρνπζα πεξίνδνο 1/1/2014 – 31/12/2014  

Φφξνο 

Ξξνβιέςεηο ηαθηηθνχ Ππγρψλεπζε Πρεκαηηζκέλεο

Αλέιεγθηεο Πρεκαηηζκέλεο ηξέρνπζαο ειέγρνπ πξνβιέςεηο

πξνβιέςεηο ρξήζεο

α/α Δηαηξείεο ρξήζεηο 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014

1 Κεηξηθή   ---- 3.018,92 0,00 0,00 0,00 3.018,92

2 "ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ " 2010 8.321,24 0,00 0,00 0,00 8.321,24

3 "ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ" 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 "ΘΑΙΙΝΛΖ AE" 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO" 2009 -- 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν Θπγαηξηθψλ 8.321,24 0,00 0,00 0,00 8.321,24

Νκηινο 11.340,16 0,00 0,00 0,00 11.340,16  
 
Ξξνεγνχκελε πεξίνδνο 1/1/2013 – 31/12/2013 

Φφξνο 

Ξξνβιέςεηο ηαθηηθνχ ζπγρψλεπζε Πρεκαηηζκέλεο

Αλέιεγθηεο Πρεκαηηζκέλεο ηξέρνπζαο ειέγρνπ ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ πξνβιέςεηο

πξνβιέςεηο ρξήζεο 2007 - 2011

α/α Δηαηξείεο ρξήζεηο 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

1 Κεηξηθή   ---- 175.807,55 0,00 -175.807,55 3.018,92 3.018,92

2 "ΘΑΙΙΑΠΠΗΝ ΞΑΟΘΝ Α.Δ" 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 "ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ"  2010 3.018,92 0,00 0,00 -3.018,92 0,00

4 "ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ " 2010 8.321,24 0,00 0,00 0,00 8.321,24

5 "ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ" 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 "ΘΑΙΙΝΛΖ AE" 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO" 2009 -- 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν Θπγαηξηθψλ 11.340,16 0,00 0,00 -3.018,92 8.321,24

Νκηινο 187.147,71 0,00 -175.807,55 0,00 11.340,16  
 
Πεκεηψζεηο : 
 
1) Ζ  κεηξηθή εηαηξεία εληφο ην 1νπ  3κήλνπ ηνπ 2013, ειέγρζεθε θνξνινγηθά γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2007 -- 2010 θαη 
θαηαινγίζζεθαλ θφξνο  188.258,11 € πιένλ πξνζαπμήζεηο 62.253,99 €, ήηνη ζπλνιηθά 250.512,10 €.  Ρν ελαπνκέλνλ κεηά ηελ θάιπςε 
απφ ηελ ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε  ησλ 175.807,55 € , πνζφ ησλ 75.512,10 € θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο  ρξήζεσο 2013 θαηά 
13.258,11 € ζηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη θαηά 62.253,99 € ζηα ινηπά  έμνδα. Νη ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 έρνπλ ειεγρζεί 
θνξνινγηθά βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 παξ.  5 ηνπ Λ.2238/94.  Γηα ηε ρξήζε 2014 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο  βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 παξ.  5 ηνπ 
Λ.2238/94  βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
 
2) Γηα ηελ εηαηξεία "ΑΠΡΔΟΗΑΠ ΑΔ " θαη γηα  ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2010 ζρεκαηίζζεθε πξφβιεςε  (ηδίξνο  * 0,3%), ζπλνιηθνχ πνζνχ  
8.321,24 €.   Νη ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 παξ.  5 ηνπ Λ.2238/94.  Γηα ηε ρξήζε 
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2014 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο  βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 παξ.  5 ηνπ Λ.2238/94  βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα πξνθχςνπλ 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
 
3) Γηα ηελ εηαηξεία "ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ ΑΔ" θαη γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2010 δελ ζρεκαηίζζεθε αλάινγε πξφβιεςε 
θαζφζνλ νη θνξνινγηθέο δεκίεο απηήο ηεο ρξήζεσο εθηηκάηαη φηη ζα ππεξθαιχςνπλ ηπρφλ ινγηζηηθέο δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 
Γηα ηηο ελ ιφγσ  ζπζζσξεπκέλεο θνξνινγηθέο δεκίεο  δελ ππνινγίζζεθε νχηε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Νη ρξήζεηο 2011, 
2012 θαη 2013 έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 παξ.  5 ηνπ Λ.2238/94.  Γηα ηε ρξήζε 2014 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο  
βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 παξ.  5 ηνπ Λ.2238/94  βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
 
4) Γηα ηελ εηαηξεία "ΘΑΙΙΝΛΖ AE" γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2010  δελ ζρεκαηίζζεθε αλάινγε πξφβιεςε θαζφζνλ  νη θνξνινγηθέο δεκίεο 
απηψλ ησλ ρξήζεσλ εθηηκάηαη φηη ζα ππεξθαιχςνπλ ηπρφλ ινγηζηηθέο δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Γηα ηηο ελ ιφγσ  
ζπζζσξεπκέλεο θνξνινγηθέο δεκίεο  δελ ππνινγίζζεθε νχηε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Νη ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 έρνπλ 
ειεγρζεί θνξνινγηθά βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 παξ.  5 ηνπ Λ.2238/94.  Γηα ηε ρξήζε 2014 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο  βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 
παξ.  5 ηνπ Λ.2238/94  βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
 
5) Γηα ηελ εηαηξεία "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO" δελ ζρεκαηίζζεθε πξφβιεςε γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2007 -- 2014 θαζφζνλ νη 
ζπζζσξεπκέλεο θνξνινγηθέο δεκίεο εθηηκάηαη φηη ζα ππεξθαιχςνπλ ηηο ηπρφλ ινγηζηηθέο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ 
θνξνινγηθφ έιεγρν. Γηα ηηο ελ ιφγσ  ζπζζσξεπκέλεο θνξνινγηθέο δεκίεο  δελ ππνινγίζζεθε νχηε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
 
6). Νη εηαηξείεο  "ΘΑΙΑΠΠΗΝ ΞΑΟΘΝ ΑΔ" θαη "ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ"  πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ζπγθξηηηθφ πίλαθα ηεο πξνεγνπκέλεο πεξηφδνπ 
απνξξνθήζεθαλ απφ ηελ κεηξηθή ζηε ρξήζε 2013 κε Ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ 30.6.2013 θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζρεκαηηζζείζα  
πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο  πνζνχ 3.018,92 € εκθαλίδεηαη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία  θαη αθνξά ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2010 ηεο 
ΥΘΔΑΛΗΠ ΑΔ. 
 
 
2.13.5. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 
Νη κεηαβνιέο ζηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 1.1.2014- 1.12.2014 έρνπλ σο θάησζη : 
 

πφινηπν Κεηαβνιή πφινηπν

31.12.13 2014
Απαίηεζε πνρξέσζε πφινηπν

   

  

Θηίξηα εγαθηαζηάζεηο θηηξίσλ -1.128.292,97 28.756,28 6.318,71 22.437,57 -1.105.855,40

Κεραλήκαηα-Ρερλ.εγθαηαζηάζεηο -1.434.670,35 163.577,77 35.031,10 128.546,67 -1.306.123,68

Κεηαθνξηθά κέζα -165.383,67 16.443,95 25.212,24 -8.768,29 -174.151,96

Έπηπια θαη ζθεχε-Ινηπφο Δμνπιηζκφο -34.416,52 5.383,89 2.145,44 3.238,45 -31.178,07

8.075,41 6.439,01 5.568,14 870,87 8.946,28

-2.754.688,10 220.600,90 74.275,63 146.325,27 -2.608.362,83

 

Ξξνηφληα έηνηκα θαη Ζκηηειή -1.084.449,18 6.118.068,68 3.951.628,10 2.166.440,58 1.081.991,40

-1.084.449,18 6.118.068,68 3.951.628,10 2.166.440,58 1.081.991,40

Σξεφγξαθα 1.907,56 0,00 0,00 0,00 1.907,56

1.907,56 0,00 0,00 0,00 1.907,56

Εεκηά απφ πψιεζε Σξενγξάθσλ 208.301,52 0,00 0,00 0,00 208.301,52

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ 380.489,23 4.473,78 27.832,62 -23.358,84 357.130,39

Ξξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ  εμφδνπ 44.208,38 0,00 0,00 0,00 44.208,38

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 2.156.445,59 0,00 0,00 0,00 2.156.445,59

2.789.444,72 4.473,78 27.832,62 -23.358,84 2.766.085,88

-1.047.785,00 6.343.143,36 4.053.736,35 2.289.407,01 1.241.622,01ΞΝΙΝΗΞΝ 

Πύλνιν 

ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ-ΚΑΘΟ/ΚΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ

ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ

Πύλνιν 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ & ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ

Πύλνιν 

 ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ

Πύλνιν 

 
Αζψκαηεο αθηλ/ζεηο & έμνδα πνι/ηνχο απφζβεζεο

1.1.2014 -- 31.12.2014ΑΛΑ ΝΚΑΓΑ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝ 31.12.2014

 ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΞΝΙΝΗΞΝ ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΦΝΟΥΛ ΞΔΟΗΝΓΝ  Ξεξίνδνο

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 
 

πφινηπν Κεηαβνιή πφινηπν

31.12.2013 2014 31.12.2014
Απαίηεζε πνρξέσζε πφινηπν

   

  

Θηίξηα εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ -870.832,64 19.677,42 6.318,71 13.358,71 -857.473,93

Κεραλήκαηα-Ρερλ.εγθαηαζηάζεηο -1.280.970,82 153.251,57 35.031,10 118.220,47 -1.162.750,35

Κεηαθνξηθά κέζα -159.351,55 13.855,05 25.212,24 -11.357,19 -170.708,74

Έπηπια θαη ζθεχε-Ινηπφο Δμνπιηζκφο -32.176,82 5.159,71 2.145,44 3.014,27 -29.162,55

2.990,49 5.894,44 5.568,14 326,30 3.316,79

-2.340.341,34 197.838,19 74.275,63 123.562,56 -2.216.778,78

Ξξνηφληα έηνηκα θαη Ζκηηειή -903.918,39 5.155.535,44 3.293.193,00 1.862.342,44 958.424,05

-903.918,39 5.155.535,44 3.293.193,00 1.862.342,44 958.424,05

Απνηίκεζε Σξενγξάθσλ 1.907,56 0,00 0,00 0,00 1.907,56

1.907,56 0,00 0,00 0,00 1.907,56

Εεκηά απφ πψιεζε Σξενγξάθσλ 208.301,52 0,00 0,00 0,00 208.301,52

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ 319.888,87 4.473,78 20.744,39 -16.270,61 303.618,26

Ξξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ  εμφδνπ 42.296,20 0,00 0,00 0,00 42.296,20

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 1.960.252,51 0,00 0,00 0,00 1.960.252,51

2.530.739,10 4.473,78 20.744,39 -16.270,61 2.514.468,49

-711.613,07 5.357.847,41 3.388.213,02 1.969.634,39 1.258.021,32

Ζ Δηαηξεία
ΞΝΙΝΗΞΝ ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΦΝΟΥΛ ΞΔΟΗΝΓΝ  Ξεξίνδνο

ΑΛΑ ΝΚΑΓΑ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝ 1.1.2014 -- 31.12.2014

 ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

 
Αζψκαηεο αθηλ/ζεηο & έμνδα πνι/ηνχο απφζβεζεο

Πύλνιν 

Πύλνιν 

 ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ

Πύλνιν 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ & ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ

ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ-ΚΑΘΟ/ΚΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ

ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ

Πύλνιν 

ΞΝΙΝΗΞΝ  
 
Νη κεηαβνιέο ζηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 1.1.2013- 1.12.2013 έρνπλ σο θάησζη : 
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πφινηπν Κεηαβνιή πφινηπν

1.1.2013 2013
Απαίηεζε πνρξέσζε πφινηπν

   

  

Θηίξηα εγαθηαζηάζεηο θηηξίσλ -758.291,26 34.417,15 404.418,86 -370.001,71 -1.128.292,97

Κεραλήκαηα-Ρερλ.εγθαηαζηάζεηο -1.201.953,25 194.639,84 427.356,94 -232.717,10 -1.434.670,35

Κεηαθνξηθά κέζα -120.258,23 18.383,89 63.509,33 -45.125,44 -165.383,67

Έπηπια θαη ζθεχε-Ινηπφο Δμνπιηζκφο -28.069,30 5.773,68 12.120,90 -6.347,22 -34.416,52

863,35 112.529,16 105.317,10 7.212,06 8.075,41

-2.107.708,69 365.743,72 1.012.723,13 -646.979,41 -2.754.688,10

 

Ξξνηφληα έηνηκα θαη Ζκηηειή -1.450.360,23 9.479.628,05 9.113.722,50 365.905,55 -1.084.454,68

-1.450.360,23 9.479.628,05 9.113.722,50 365.905,55 -1.084.454,68

Σξεφγξαθα 1.467,35 440,21 0,00 440,21 1.907,56

1.467,35 440,21 0,00 440,21 1.907,56

Εεκηά απφ πψιεζε Σξενγξάθσλ 160.231,94 48.069,58 0,00 48.069,58 208.301,52

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ 287.048,98 113.647,59 20.207,34 93.440,25 380.489,23

Ξξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ  εμφδνπ 43.108,13 16.143,66 15.043,41 1.100,25 44.208,38

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 3.213.285,26 1.067.789,14 2.124.628,81 -1.056.839,67 2.156.445,59

3.703.674,31 1.245.649,97 2.159.879,56 -914.229,59 2.789.444,72

147.072,74 11.091.461,95 12.286.325,19 -1.194.863,24 -1.047.790,50ΞΝΙΝΗΞΝ 

Πύλνιν 

ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ-ΚΑΘΟ/ΚΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ

ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ

Πύλνιν 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ & ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ

Πύλνιν 

 ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ

Πύλνιν 

 
Αζψκαηεο αθηλ/ζεηο & έμνδα πνι/ηνχο απφζβεζεο

1.1.2013 -- 31.12.2013ΑΛΑ ΝΚΑΓΑ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝ 31.12.2014

 ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΞΝΙΝΗΞΝ ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΦΝΟΥΛ ΞΔΟΗΝΓΝ  Ξεξίνδνο

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 
 

πφινηπν Κεηαβνιή πφινηπν

31.12.2012 2013 31.12.2013
Απαίηεζε πνρξέσζε πφινηπν

   

  

Θηίξηα εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ -546.146,31 16.089,07 340.775,40 -324.686,33 -870.832,64

Κεραλήκαηα-Ρερλ.εγθαηαζηάζεηο -1.065.413,66 170.838,11 386.395,27 -215.557,16 -1.280.970,82

Κεηαθνξηθά κέζα -113.287,27 15.312,31 61.376,59 -46.064,28 -159.351,55

Έπηπια θαη ζθεχε-Ινηπφο Δμνπιηζκφο -26.114,26 5.471,63 11.534,19 -6.062,56 -32.176,82

-2.105,59 13.655,71 8.559,63 5.096,08 2.990,49

-1.753.067,09 221.366,83 808.641,08 -587.274,25 -2.340.341,34

Ξξνηφληα έηνηκα θαη Ζκηηειή -1.270.122,18 8.980.587,19 8.614.388,90 366.198,29 -903.923,89

-1.270.122,18 8.980.587,19 8.614.388,90 366.198,29 -903.923,89

Απνηίκεζε Σξενγξάθσλ 1.467,35 440,21 0,00 440,21 1.907,56

1.467,35 440,21 0,00 440,21 1.907,56

Εεκηά απφ πψιεζε Σξενγξάθσλ 160.231,94 48.069,58 0,00 48.069,58 208.301,52

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ 232.343,32 113.647,59 26.102,04 87.545,55 319.888,87

Ξξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ  εμφδνπ 40.774,43 15.443,54 13.921,77 1.521,77 42.296,20

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 3.062.367,52 1.022.513,80 2.124.628,81 -1.102.115,01 1.960.252,51

3.495.717,21 1.199.674,51 2.164.652,62 -964.978,11 2.530.739,10

473.995,29 10.402.068,74 11.587.682,60 -1.185.613,86 -711.618,57ΞΝΙΝΗΞΝ 

Πύλνιν 

ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ-ΚΑΘΟ/ΚΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ

ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ

Πύλνιν 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ & ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ

Πύλνιν 

 ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ

Πύλνιν 

 
Αζψκαηεο αθηλ/ζεηο & έμνδα πνι/ηνχο απφζβεζεο

 ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΑΛΑ ΝΚΑΓΑ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝ 1.1.2013 -- 31.12.2013

ΞΝΙΝΗΞΝ ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΦΝΟΥΛ ΞΔΟΗΝΓΝ  Ξεξίνδνο

Ζ Δηαηξεία

 
 
 
Ν Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο) ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνπκέλεο πεξηφδνπ έρνπλ σο 
θάησζη : 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Ρξέρσλ Φφξνο 23.406,10 32.045,76 0,00 0,00

Ππκπιεξσκαηηθφο θφξνο 0,00 54,00 0,00 0,00

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 13.411,00 0,00 13.258,11

Αλαβαιιφκελνη θφξνη ρξήζεσο -2.289.406,77 1.617.354,84 -1.969.634,39 1.654.652,53

Ξξνζαξκνγέο αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ / ππνρξεψζεσλ απφ 20 % ζε 26% 0,00 -465.826,84 0,00 -522.938,53

Πύλνιν -2.266.000,67 1.197.038,76 -1.969.634,39 1.144.972,11

Ν Νκηινο Ζ Δηαηξεία
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Αλάιπζε θφξνπ εηζνδήκαηνο

Θέξδε πξν θφξσλ -19.763.428,80 -7.627.498,42 -17.785.310,18 -7.524.620,81

Ππληειεζηήο θφξνπ (κέζνο ζπληειεζηήο γηα εηαηξείεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 26% 26% 26% 26%

Αλακελφκελε δαπάλε θφξνπ -5.138.491,49 -1.983.149,59 -4.624.180,65 -1.956.401,41

Ξιένλ / κείνλ :

Φφξνο επί κε εθπηπηνκέλσλ δαπαλψλ 12.067,46 15.224,80 0,00 0,00

Ξξνζαξκνγέο ινγσ ζπγρσλεπζεο ΥΘΔΑΛΗΠ Αε & Θ.ΞΑΟΘΝ ΑΔ 0,00 -21.972,61 0,00 0,00

Ππκπιεξσκαηηθφο θφξνο 0,00 54,00 0,00 0,00

Φφξνο γηα πνζά κε ππνθείκελα ζε αλαβαιιφκελε θνξνινγία 142.513,90 182.338,08 260.498,76 182.338,08

Φνξνινγηθή δεκία ρξήζεσο, γηα ηελ νπνία δελ ππνινγίζζεθε 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 2.718.107,69 924.840,60 2.394.245,25 923.050,84

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 13.105,22 0,00 13.258,11

Ξξνζαξκνγή αλαβαιφκελνπ θφξνπ ιφγσ δηαγξαθήο πξνβιέςεσλ 0,00 2.124.628,81 0,00 2.124.628,81

Ξξνζαξκνγέο αλαβαιιφκελσλ θφξσλ πξνεγ.ρξήζεσλ 0,00 435.108,06 0,00 381.036,65

Ξξνζαξκνγέο αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ / ππνρξεψζεσλ απφ 20 % ζε 26% 0,00 -492.022,24 0,00 -522.938,53

Ινηπέο δηαθνξέο -- ηαθηνπνηήζεηο -198,24 -1.116,37 -197,75 -0,44

-2.266.000,68 1.197.038,76 -1.969.634,39 1.144.972,12  
 
-- Νια ηα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά έζνδα θαη έμνδα θαηαρσξήζεθαλ ζην ινγαξηαζκφ "Φφξνο εηζνδήκαηνο" ζηελ Θαηάζηαζε 
Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο". 
 -- Νιεο νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο  ζπκςεθίδνληαη θαηά εηαηξεία (ίδηα θνξνινγηθή αξρή) θαη 
θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Ηζνινγηζκνχ "Αλαβαιιφκελνη θφξνη" είηε ζην ζθέινο ηνπ Δλεξγεηηθνχ αλ ην ηειηθφ ππφινηπν είλαη 
ρξεσζηηθφ είηε ζην ζθέινο ηνπ Ξαζεηηθνχ αλ ην ηειηθφ ππφινηπν είλαη πηζησηηθφ. 
 -- Νη πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελνπο θφξνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ  θαηαρσξνχληαη 
ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Ηζνινγηζκνχ "Ξξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο" 
 
 
2.14. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 
Νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  αλαιχνληαη σο εμήο: 

                         Ν ΝΚΗΙΝΠ                  Ζ ΔΡΑΗΟIΑ 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο 2.14.1 16.912.286,62 13.703.129,85 15.457.739,08 12.566.056,96

Γξακκάηηα πιεξσηέα 2.14.1 12.674,74 0,00 12.674,74 0,00

Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο 2.14.1 333.679,79 333.679,79 0,00 0,00

Ρξάπεδεο-Ι.Βξαρ\κσλ πνρξεψζεσλ 2.14.2 48.023.386,27 5.598.874,58 46.496.900,43 5.126.282,50

Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ 2.14.1 681.879,73 803.424,30 680.879,55 923.005,15

πνρξεψζεηο απφ Φφξνπο-Ρέιε 2.14.3 545.476,83 469.222,79 432.583,49 358.990,33

Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί 2.14.1 4.045.805,33 1.944.969,67 3.546.077,53 1.369.376,29
Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο πιεξ.ζηελ 

επνκ.ρξήζε 2.14.1 0,00 4.640.351,32 0,00 4.364.117,43

Κεξίζκαηα Ξιεξσηέα 2.14.1 50.181,29 50.181,29 50.181,29 50.181,29

Έμνδα Γεδνπιεπκέλα 2.14.1 1.211.955,84 2.391.015,36 1.190.153,61 2.352.387,26

Ξηζησηέο Γηάθνξνη 2.14.1 3.467.088,16 3.264.357,32 3.007.151,25 2.954.604,42

75.284.414,60 33.199.206,27 70.874.340,97 30.065.001,63  
 

2.14.1 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 
 
Νη ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο αθνξνχλ αλνηθηά ππφινηπα πξνκεζεπηψλ απφ ζπλήζεηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηηο εηαηξείαο. Πην 

πθηζηάκελν ππφινηπν ησλ πξνκεζεπηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ξπζκηζκέλν ππφινηπν, θαζψο θαη εθείλν πνπ βξίζθεηαη ζε θαζπζηέξεζε, 
ησλ νθεηιψλ βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99. 

Ρα  πνζφ 1.211 ρηι. € ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δμνδα δεδνπιεπκέλα» αθνξά  δνπιεπκέλνπο ηφθνπο 493 ρηι. €, ελνίθην κνλάδαο 
ηρζπνθαιιηέξγεηαο 608 ρηι. € θαη δνπιεπκέλα έμνδα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεπηθνηλσληψλ, χδξεπζεο, ελνηθίσλ ζαιαζζίσλ ρψξσλ, θιπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ 110 ρηι. €.  

Ρα  πνζά 3.467 ρηι. € θαη 3.007 ρηι. € γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία αληίζηνηρα ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ξηζησηέο Γηάθνξνη» αθνξνχλ  
νθεηιφκελεο απνδνρέο ζην πξνζσπηθφ 3.000 ρηι. €  θαη 2.714 ρηι. € θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ζε δηθαηνχρνπο ακνηβψλ θαη δηαθφξνπο 
πηζησηέο  467 ρηι. € θαη 293 ρηι. €. Γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία αληίζηνηρα. 

Γεδνκέλνπ φηη : α). ηα ηξαπεδηθά δάλεηα φπσο αλαθέξζεθε ζηε παξαπάλσ ζεκείσζε Λν2.13.1 εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο σο 
βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο θαη β). έρεη απσιεζζεί ε ξχζκηζε κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο δελ πθίζηαληαη πνζά 
καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πιεξσηέσλ ζηελ επφκελε ρξήζε. 
 

 
2.14.2 Ρξάπεδεο-Ι.Βξαρ\κσλ πνρξεώζεσλ 
 
Ρα δάλεηα ηνπ Νκίινπ είλαη ζε επξψ θαη έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Διιεληθέο ηξάπεδεο. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

παξαπάλσ ζεκείσζε Λν 2.13.1 ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ εκθαλίδεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 
Ζ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ Ρξαπεδψλ πξνβιέπεη  ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο 

Ρξάπεδεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 2 έσο 15 έηε. 
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Κεηά ηελ επηθπξσζείζα ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο θαη κεηά ηεο ξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο  ρξήζεηο 2011 θαη 2012, θαη εθφζνλ 
επηθπξσζεί θαη θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 30/4/2015 απφ ην Δθεηείν Αζελψλ ηφηε ηα δάλεηα ζα εκθαλίδνληαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα κε θάζε ηξάπεδα, ήηνη ην θαηαβιεηέν ηκήκα πέξαλ ηνπ έηνπο ζα εκθαλίδεηαη ζηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα 
ελψ ην θαηαβιεηέν ηκήκα εληφο ελφο έηνπο ζα εκθαλίδεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 
Ρα απνηειεζκαηηθά επηηφθηα γηα ηα δάλεηα αλέξρνληαη (ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δνπιεπκέλσλ κέρξη ηελ 31/12/2014 ηφθσλ) 

ζε 4,79% γηα ηνλ Όκηιν θαη 4,76% γηα ηελ Δηαηξεία. 
 
 

2.14.3  Φόξνη πιεξσηένη 
Νη νθεηιφκελνη θφξνη θαηά ηελ 31.12.2014 θαη ηελ 31.12.2013 αλαιχνληαη σο θάησζη : 

 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Φφξνο εηζνδήκαηνο 37.374,69 38.467,60 0,00 0,00

Φφξνο Ξξνζηηζεκέλεο Αμίαο 0,00 8.508,43 0,00 0,00

Φφξνο Κηζζσηψλ πεξεζηψλ 305.318,81 273.659,96 289.446,98 248.631,27

Φφξνο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ακνηβψλ ηξίησλ 3.745,41 5.584,36 3.492,81 4.264,36

Ινηπνί θφξνη 138.561,52 104.751,07 137.013,28 103.464,28

Φφξνο εξγνιάβσλ 7.673,76 2.695,22 2.630,42 2.630,42

Φφξνη - ηέιε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 52.802,64 35.556,15 0,00 0,00

545.476,83 469.222,79 432.583,49 358.990,33

Ν Νκηινο Ζ Δηαηξεία

 
 

Ν Όκηινο θαη ε εηαηξεία  θαηά ηελ 31.12.2014 θαη αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, έρεη ηηο παξαθάησ ιεμηπξφζεζκεο 
νθεηιέο :  

-- πνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηνλ Όκηιν 3.566 ρηι. € θαη ηελ εηαηξεία 3.122ρηι. € πεξίπνπ. 
-- πνρξεψζεηο ζε ακνηβέο πξνζσπηθνχ γηα ηνλ Όκηιν 2.334 ρηι. € θαη ηελ εηαηξεία 2.109 ρηι. € πεξίπνπ. 
-- πνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο γηα ηνλ Όκηιν 12.480 ρηι θαη γηα ηελ εηαηξεία  11.668 ρηι. € πεξίπνπ. 
-- πνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην γηα ηνλ Όκηιν 398  ρηι. € θαη γηα ηελ εηαηξεία 321 ρηι. €. 
-- πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο γηα ηνλ Όκηιν 3.967 ρηι. € θαη γηα ηελ εηαηξεία 3.634 ρηι. €. 
 

2.15. Θέξδε αλά κεηνρή 
Ρα θέξδε αλά κεηνρή αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

Θέξδε αλά κεηνρή

1/1 - 31/12/14 1/1 - 31/12/13  1/1 - 31/12/14 1/1 - 31/12/13

Θέξδε ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο

θαη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -17.348.167,34 -8.792.056,08 -15.815.675,78 -8.669.592,92

Αξηζκφο κεηνρψλ 30.390.000 30.390.000 30.390.000 30.390.000

Θέξδε αλά κεηνρή -0,5709 -0,2893 -0,5204 -0,2853

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

 
 
 
3. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκείο 
3.1. Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο  
Ν Όκηινο αμηνινγείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο κεηξηθήο ην νπνίν ππέρεη ζέζε «Δπηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ» 
ραξαθηεξίδνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο σο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνπο νπνίνπο αμηνινγεί θαη ιακβάλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 
ηνπ απνθάζεηο. Ν δηαρσξηζκφο απηφο βαζίδεηαη ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θχζεο ηνπ αγαζνχ θαη ππεξεζίαο , ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο 
αγνξάο πνπ δηαηίζεηαη θαη παξέρεηαη, ηνπο πηζησηηθνχο φξνπο πνπ παξαρσξείηαη θ.α.  

  
Κε βάζε ηνπο ηνκείο απηνχο ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, εθηηκάηαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη 
ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρσξηζηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο.  
 
Ξξσηεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο – ιεηηνπξγηθνί ηνκείο  
Κε βάζε ηελ κέζνδν αμηνιφγεζεο ν Όκηινο δηαρσξίδεηαη ζηνπο θάησζη ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο :  
1) Ξαξαγσγή γφλνπ 
2) Ξαξαγσγή γιψζζαο. Πεκεηψλεηαη φηη ε απφ ηελ ρξήζε 2014 δηαθφπεθε ε παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο γιψζζαο σο δηαθεθξηκέλνπ 
ηνκέα ιφγσ ηεο αζήκαληεο ζπκβνιήο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ. 
3) Ξαξαγσγή Κεγάινπ Ταξηνχ 
4) Δκπνξία ηρζπνηξνθψλ, κεγάινπ ςαξηνχ θαη ινηπψλ παξεπνκέλσλ εηδψλ 
5) πεξεζίεο πάρπλζεο ηρζχσλ  
6) πεξεζίεο ζπζθεπαζίαο 
Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ δελ εμεηάδεη μερσξηζηά ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη  ππνρξεψζεηο νχηε ηεο παξέρεηαη πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα  
αιιά εληαία. 
Ρα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο : 
 



Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις για την τρήση  από 1
η
 Ιανοσαρίοσ έως 31

η  
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Ξεξίνδνο 1.1.2014 -- 31.12.2014

ΙΝΗΞΑ ΔΠΝΓΑ-

ΔΜΝΓΑ

 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ  ΓΝΛΝ
ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

ΓΙΥΠΠΑΠ

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

ΚΔΓΑΙΝ 

ΤΑΟΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΑ 

ΤΑΟΗΥΛ 

ΙΝΗΞΥΛ

ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΞΑΣΛΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ

ΚΖ 

ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΡΗΘΑ 

ΡΥΛ ΚΗΘΡΥΛ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ

Δύινγε Αμία Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Oκίινπ 1.1.2014 4.443.000,00 0,00 35.549.250,00 39.992.250,00

Αγνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 15.823,49 286.364,12 302.187,61

Ξσιήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 3.039.871,34 0,00 22.986.201,29 26.026.072,63

Δύινγε Αμία Βηνινγηθώλ πεξ/θώλ ζηνηρείσλ 31.12.2014 4.070.501,21 0,00 22.310.620,46 26.381.121,67

Θέξδε ή Εεκηέο από κεηαβνιέο ζηελ Δύινγε Αμία     

Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 3.996.610,38 0,00 8.116.146,31 12.112.756,69

Ξσιήζεηο πεξεζηψλ-Δκπνξεπκάησλ θαη Ινηπψλ Απνζεκάησλ 0,00 0,00 0,00 7.559.887,34 0,00 998.353,12 8.558.240,46

Αλαιψζεηο απνζεκάησλ γηα παξαγσγή-Δκπνξία-Ινηπψλ-πεξεζηψλ 2.389.530,48 0,00 13.929.109,17 6.958.017,50 0,00 65.589,62 43.180,36 23.385.427,13

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.256.508,94 0,00 3.599.318,72 0,00 0,00 866.252,12 1.660.552,89 7.382.632,67

Ακνηβέο ηξίησλ θαη παξνρέο ηξίησλ 537.231,74 0,00 1.073.004,39 0,00 0,00 88.236,19 1.569.470,14 3.267.942,46

Ινηπά νξγαληθά έμνδα 44.824,33 0,00 189.121,09 0,00 0,00 1.280,94 2.416.937,82 2.652.164,18

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807.194,49 1.807.194,49

Ρφθνη έμνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.959,35 517.959,35

Απνζβέζεηο 283.454,98 0,00 863.677,65 0,00 0,00 117.180,07 172.850,46 1.437.163,16

Ινηπά νξγαληθά-αλφξγαλα έζνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.091,91 876.091,91

Ινηπά νξγαληθά-αλφξγαλα έμνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.670,20 952.670,20

<Κείνλ-Ππλ θφζηνο ηδηνπαξαγσγήο -4.560.288,03 0,00 4.467.652,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -92.635,80

Κηθηά Θέξδε & Θέξδε ρξήζεσο πξό θόξσλ 4.045.347,94 0,00 -16.005.736,94 601.869,84 0,00 -140.185,82 -8.264.723,80 -19.763.428,78

Κηθηά θέξδε αλά θαηεγνξία αλάιπζεο  

Ππλνιηθό Κηθηό θέξδνο  

Κείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο        2.266.000,67

Θαζαξά απνηειέζκαηα (Θέξδε ) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο   -17.497.428,11

Κείνλ : Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  149.260,77

Γηαθνξέο ζπγρψλεπζεο 49.147,76

Θαζαξά Απνηειέζκαηα κεηά ηα δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -17.299.019,58

-11.960.389,00 461.684,02

-11.498.704,98

Ν ΝΚΗΙΝΠ

ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΚΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ

ΠΛΝΙΑ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖΠ

 
 
Ξεξίνδνο 1.1.2013 -- 31.12.2013

ΙΝΗΞΑ ΔΠΝΓΑ-

ΔΜΝΓΑ

 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ  ΓΝΛΝ
ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

ΓΙΥΠΠΑΠ

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

ΚΔΓΑΙΝ 

ΤΑΟΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΑ 

ΤΑΟΗΥΛ 

ΙΝΗΞΥΛ

ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΞΑΣΛΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ

ΚΖ 

ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΡΗΘΑ 

ΡΥΛ ΚΗΘΡΥΛ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ

Δύινγε Αμία Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Oκίινπ 1.1.2009 4.081.152,50 4.050,00 41.327.021,96 45.412.224,46

Αγνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 0,00 121.450,00 121.450,00

Ξσιήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2.728.161,26 0,00 31.451.960,49 34.180.121,75

Δύινγε Αμία Βηνινγηθώλ πεξ/θώλ ζηνηρείσλ 31.12.2013 4.443.000,00 0,01 35.549.250,00 39.992.250,01

Θέξδε ή Εεκηέο από κεηαβνιέο ζηελ Δύινγε Αμία     

Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 4.525.612,51 -4.049,99 24.117.134,78 28.638.697,30

Ξσιήζεηο πεξεζηψλ-Δκπνξεπκάησλ θαη Ινηπψλ Απνζεκάησλ 0,00 0,00 0,00 7.833.593,92 147.843,33 818.360,75 8.799.798,00

Αλαιψζεηο απνζεκάησλ γηα παξαγσγή-Δκπνξία-Ινηπψλ-πεξεζηψλ 2.173.003,57 0,00 17.530.069,05 6.477.550,44 0,00 116.210,75 43.966,60 26.340.800,41

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.120.728,88 0,00 3.424.720,53 0,00 159.806,53 624.512,82 1.818.938,12 7.148.706,88

Ακνηβέο ηξίησλ θαη παξνρέο ηξίησλ 504.959,88 0,00 927.848,89 0,00 26.418,41 62.122,70 1.884.928,96 3.406.278,84

Ινηπά νξγαληθά έμνδα 58.597,24 0,00 294.310,74 0,00 1.188,28 3.052,20 2.798.582,73 3.155.731,19

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062.363,74 2.062.363,74

Ρφθνη έμνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.144,81 450.144,81

Απνζβέζεηο 282.178,66 0,00 939.741,67 0,00 53.731,51 110.404,16 141.990,88 1.528.046,88

Ινηπά νξγαληθά-αλφξγαλα έζνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.300,86 463.300,86

Ινηπά νξγαληθά-αλφξγαλα έμνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437.221,84 1.437.221,84

<Κείνλ-Ππλ θφζηνο ηδηνπαξαγσγήο -5.574.911,98 0,00 5.574.911,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κηθηά Θέξδε & Θέξδε ρξήζεσο πξό θόξσλ 5.961.056,26 -4.049,99 -4.574.468,08 1.356.043,48 -93.301,40 -97.941,88 -10.174.836,82 -7.627.498,43

Κηθηά θέξδε αλά θαηεγνξία αλάιπζεο 

Ππλνιηθό Κηθηό θέξδνο

Κείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο       -1.183.627,76

Κείνλ:Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ      -13.411,00

Θαζαξά απνηειέζκαηα (Θέξδε ) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο   -8.824.537,19

Κείνλ : Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  32.481,11

Αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκίεο απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξξνρψλ -11.475,20

Γηαθνξέο κεηαηξνπήο Ηζνινγηζκψλ ζε Μ.Λ. 2.044,96

Θαζαξά Απνηειέζκαηα κεηά ηα δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -8.801.486,32

Ν ΝΚΗΙΝΠ

ΠΛΝΙΑ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ

1.382.538,19 1.164.800,20

2.547.338,39

ΚΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ

 
 

 
 
3.2. Γεσγξαθηθνί ηνκείο  
Γεπηεξεχνλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο – γεσγξαθηθνί ηνκείο  

Δπίζεο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ πιεξνθφξεζε θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα αμηνινγψληαο ζπλερψο ηελ ζηαζεξφηεηα, 
κείσζε ή αχμεζε  ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ αγνξά ηεο Δπξσδψλεο. 
Κε βάζε ηα αλσηέξσ ν ‗Όκηινο θαη ε εηαηξεία  δηαρσξίδνληαη ζηνπο θάησζη γεσγξαθηθνχο ηνκείο :  
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 ΔΘΡΝΠ  ΔΘΡΝΠ

ΔΙΙΑΓΑ ΔΟΥΕΥΛΖ ΔΟΥΕΥΛΖΠ Πύλνιν ΔΙΙΑΓΑ ΔΟΥΕΥΛΖ ΔΟΥΕΥΛΖΠ Πύλνιν

Ξσιήζεηο κεγάινπ ςαξηνχ  10.837.393,67  19.497.801,44 0,00 30.335.195,11 10.900.330,43 19.497.801,44 0,00 30.398.131,87

Ξσιήζεηο γφλνπ 2.484.463,84 555.407,50 0,00 3.039.871,34 3.829.525,16 555.407,50 0,00 4.384.932,66

Ξαξνρή ππεξεζηψλ 998.353,12 0,00 0,00 998.353,12 1.004.457,12 0,00 0,00 1.004.457,12

Ινηπέο πσιήζ(θπξίσο ηξνθέο) 210.893,52 0,00 0,00 210.893,52 294.307,06 0 0 294.307,06

 14.531.104,15 20.053.208,94 0,00 34.584.313,09 16.028.619,77 20.053.208,94 0,00 36.081.828,71

  

 ΔΘΡΝΠ ΔΘΡΝΠ

ΔΙΙΑΓΑ ΔΟΥΕΥΛΖ ΔΟΥΕΥΛΖΠ Πύλνιν ΔΙΙΑΓΑ ΔΟΥΕΥΛΖ ΔΟΥΕΥΛΖΠ Πύλνιν

Ξσιήζεηο κεγάινπ ςαξηνχ  10.989.475,48  27.709.710,90 175.016,06 38.874.202,44 11.001.323,72 27.709.710,90 175.016,06 38.886.050,68

Ξσιήζεηο γφλνπ 2.386.742,66 341.865,00 0,00 2.728.607,66 3.821.900,01 341.865,00 0,00 4.163.765,01

Ξαξνρή ππεξεζηψλ 966.204,08 0,00 0,00 966.204,08 518.915,41 0,00 0,00 518.915,41

Ινηπέο πσιήζ(θπξίσο ηξνθέο) 410.835,37 70,20 0,00 410.905,57 565.048,41 70,20 0,00 565.118,61

 14.753.257,59 28.051.646,10 175.016,06 42.979.919,75 15.907.187,55 28.051.646,10 175.016,06 44.133.849,71

 

 Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 ΔΘΡΝΠ ΔΘΡΝΠ

1/1 - 31/12/14 1/1 - 31/12/13 ΔΙΙΑΓΑ ΔΟΥΕΥΛΖ ΔΟΥΕΥΛΖΠ Πύλνιν ΔΙΙΑΓΑ ΔΟΥΕΥΛΖ ΔΟΥΕΥΛΖΠ Πύλνιν

Ξσιήζεηο κεγάινπ ςαξηνχ  -152.081,81 -8.211.909,46 -175.016,06 -8.539.007,33 -100.993,29 -8.211.909,46 -175.016,06 -8.487.918,81

Ξσιήζεηο γφλνπ 97.721,18 213.542,50 0,00 311.263,68 7.625,15 213.542,50 0,00 221.167,65

Ξαξνρή ππεξεζηψλ 32.149,04 0,00 0,00 32.149,04 485.541,71 0,00 0,00 485.541,71

Ινηπέο πσιήζεηο(ηξνθέο,θιπ) -199.941,85 -70,20 0,00 -200.012,05 -270.741,35 -70,20 0,00 -270.811,55

 -222.153,44 -7.998.437,16 -175.016,06 -8.395.606,66 121.432,22 -7.998.437,16 -175.016,06 -8.052.021,00

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

1/1 - 31/12/14

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

1/1 - 31/12/13

ΓΗΑΦΝΟΔΠ

 
 
3.3. Αλάιπζε Δκπνξίαο  

Νη πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ-ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

1/1 - 31/12/14 1/1 - 31/12/13 1/1 - 31/12/14 1/1 - 31/12/13

Ξσιήζεηο κεγάινπ ςαξηνχ  7.348.993,82 7.422.688,35 11.308.443,91 12.367.777,26

Ξσιήζεηο γφλνπ 0,00 0,00 0,00 0,00

Ξσιήζεηο ηξνθψλ 205.067,10 358.762,95 223.080,80 379.242,30

Ξσιήζεηο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 327,80 3.344,04 61.129,64 119.170,45

Ξαξνρή ππεξεζηψλ εθηξνθήο-ζπζθεπαζίαο 998.353,12 966.204,08 1.004.457,12 518.915,41

Ξσιήζεηο εμνπιηζκνχ-ινηπψλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο 5.498,62 48.798,58 10.096,62 66.705,86

 8.558.240,46 8.799.798,00 12.607.208,09 13.451.811,28

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

 
 
4. Αλαιύζεηο θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 
 
4.1. Θαηά έμνδν-Έζνδν 
 

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

ΙΝΗΞΑ  ΔΠΝΓΑ

Δζνδα

Ξαξνρή ππεξεζηψλ απφ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 3.600,00 3.600,00 14.400,00 18.000,00

Δλνίθηα 21.468,00 16.614,00 24.138,00 19.026,00

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 762,70 2.896,40 753,88 2.882,33

Ινηπά έζνδα 662.387,81 88.824,38 653.755,84 4.314,38

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε 160.767,40 186.394,48 129.943,49 137.375,55

Θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ 9.512,12 95.365,67 690,50 3.580,65

Ξξνζαξκνγέο πξνβιέςεσλ γηα απνδ. πξνζσπηθνχ 0,00 57.859,31 0,00 53.545,28

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 17.593,88 11.746,62 17.593,88 11.746,62

Πύλνιν 876.091,91 463.300,86 841.275,59 250.470,81

      Ν Νκηινο      Ζ Δηαηξεία

 
 

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

ΙΝΗΞΑ  ΔΜΝΓΑ

Δμνδα

Ξξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 10.963,71 762.217,67 3.848,57 619.037,89

Φνξνινγηθά πξφζηηκα  & πξνζαπμήζεηο 64.300,54 118.294,40 46.676,10 91.923,39

Ινηπά έμνδα 284.469,93 105.248,23 201.072,59 103.641,66

Εεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ 0,00 1.079,50 0,00 0,00

Δθηαθηεο δεκίεο απφ θαηαζηξνθή απνζεκάησλ 347.467,93 191.025,30 254.832,13 175.625,50

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 10.208,29 40.940,09 10.208,29 40.940,09

Ξξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ 7.424,13 0,00 552.424,13 251.155,52

Ξξνβιέςεηο γηα εθηάθηνπο θηλδχλνπο 227.835,67 218.416,65 136.623,59 218.416,65

Πύλνιν 952.670,20 1.437.221,84 1.205.685,40 1.500.740,70

      Ν Νκηινο      Ζ Δηαηξεία
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4.2. Θαηά ιεηηνπξγία 
 

                    Ν Νκηινο                         Ζ Δηαηξεία

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Πεκ.

Φνξέαο θόζηνπο

Κηζζνδνζία 561.979,13 621.992,27 561.979,13 579.925,73

Ακνηβέο ηξίησλ 699.884,59 737.762,01 638.389,72 669.633,18

Ξαξνρέο ηξίησλ 131.058,10 97.422,85 102.784,91 109.357,77

Φφξνη-ηέιε 33.894,24 21.659,10 30.482,08 17.168,81

Γηάθνξα έμνδα 365.926,98 284.595,23 216.150,90 266.438,39

Απνζβέζεηο 57.308,34 26.425,57 23.066,82 21.020,31

Πύλνιν Ιεηηνπξγίαο 1.850.051,38 1.789.857,03 1.572.853,56 1.663.544,19  
 

                    Ν Νκηινο                         Ζ Δηαηξεία

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΓΗΑΘΔΠΖΠ

Φνξέαο θόζηνπο

Αλαιψζηκα 43.180,36 43.966,60 43.180,36 43.966,60

Κηζζνδνζία 1.098.573,76 1.196.945,85 1.093.962,95 1.191.618,28

Ακνηβέο ηξίησλ 327.333,99 506.569,05 481.550,59 802.134,78

Ξαξνρέο ηξίησλ 411.193,46 543.175,05 410.519,06 541.565,62

Φφξνη-ηέιε 18.926,32 16.701,48 18.926,32 16.572,88

Γηάθνξα έμνδα 1.998.190,28 2.475.626,92 1.808.248,44 2.475.005,79

Απνζβέζεηο 115.542,12 115.565,31 100.389,45 100.071,70

Πύλνιν Ιεηηνπξγίαο 4.012.940,29 4.898.550,26 3.956.777,17 5.170.935,65  
 

                    Ν Νκηινο                         Ζ Δηαηξεία

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ      

Φνξέαο θόζηνπο      

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 762,70 2.907,21 753,88 2.893,14

Κείνλ 

Σξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα 1.807.194,49 2.062.363,74 1.741.317,37 1.998.637,08

Πύλνιν Ιεηηνπξγίαο 1.806.431,79 2.059.456,53 1.740.563,49 1.995.743,94  
 

                    Ν Νκηινο                         Ζ Δηαηξεία

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

ΙΝΗΞΑ  ΔΠΝΓΑ - ΔΜΝΓΑ

Φνξέαο θόζηνπο

Δθηαθηα  έζνδα 772.892,02 340.510,54 734.916,52 202.667,58

Δθηαθηα θέξδε 9.512,12 95.365,67 690,50 3.580,65

Δζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 32.254,90 1.303,44 30.774,52 1.303,44

Κείνλ

Δθηαθηα  έμνδα 178.486,25 964.763,03 149.209,82 1.045.267,68

Δθηαθηα δεκίεο 347.467,93 192.104,80 254.832,13 175.625,50

Δμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 191.456,22 61.937,36 112.595,73 61.430,87

Ινηπέο πξνβιέςεηο (ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ) 7.424,13 0,00 552.424,13 0,00

Ξξνβιέςεηο γηα εθηάθηνπο θηλδχλνπο 227.835,67 218.416,65 136.623,59 218.416,65

Πύλνιν 138.011,16 1.000.042,19 439.303,86 1.293.189,03  
 
 

 
 
4.3. Ρόθνη έζνδα θαη έμνδα από πξνεμόθιεζε ππνρξεώζεσλ 
Κε βάζε ηελ  ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πηζησηψλ ηεο (βιέπε παξάγξαθν 2.1.2) ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
πεξηφδνπ 1.1.2010 – 31.12.2010 θαηαρσξήζεθαλ ηφθνη έζνδα απφ πξνεμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο ινηπνχο πηζησηέο  ζπλνιηθνχ 
πνζνχ 4.319.171,49. Πηελ πεξίνδν 1.1.2011 – 31.12.2011 θαηαρσξήζεθαλ ηφθνη έμνδα 1.325.166,37 €, ζηελ πεξίνδν 1.1.2012 – 
31.12.2012 ηφθνη έμνδα πνζνχ 1.313.191,07 €, ζηε πεξίνδν 1.1.2013 – 31.12.2013 ηφθνη έμνδα πνζνχ 450.144,81 € θαη ζηελ πεξίνδν 
1.1.2014 – 31.12.2014 ηφθνη έμνδα πνζνχ 517.959,35 €. Κε βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο απνκέλνπλ ηφθνη έμνδα 
ζπλνιηθνχ πνζνχ  712.709,89 € ηα νπνία ζα επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ 2015 – 2020. 
 
 
5. Ινηπέο πιεξνθνξίεο 
5.1. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ εηαηξεία κέξε 
Κε ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ζε είδε, κεγάιν ςάξη, γφλν,  ηρζπνηξνθέο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, παξνρή ππεξεζηψλ 
ζπζθεπαζίαο θαη παξνρή ππεξεζίαο πάρπλζεο ηρζχσλ. Νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο 
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κε ηα ζπλδεδεκέλα πξνο απηή κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΙΞ 24 ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 1/1/2014 – 31/12/2014 θαζψο θαη ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν 1/1/2013 – 31/12/2013 έρνπλ σο θάησζη : 
 
Ξεξίνδνο 1/1/2014-31/12/2014

Ινηπά Ινηπά

Ππλεδεκέλα Ππλεδεκέλα

Θπγαηξηθέο Ππγγελείο Κέξε Πχλνιν Θπγαηξηθέο Ππγγελείο Κέξε Πχλνιν

Αγνξέο Αγαζψλ 0,00 0,00 15.654.495,17 15.654.495,17 3.208.072,63 0,00 13.250.591,91 16.458.664,54

Αγνξέο πεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 148.238,60 0,00 0,00 148.238,60

Ινηπά έμνδα (ελνίθηα) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ξσιήζεηο Αγαζψλ 0,00 0,00 395.486,05 395.486,05 6.056.556,66 0,00 378.226,05 6.434.782,71

Ξσιήζεηο πεξεζηψλ 0,00 0,00 23.086,88 23.086,88 16.904,00 0,00 3.600,00 20.504,00

Ινηπά έζνδα (ελνίθηα) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.470,00 0,00 10.800,00 15.270,00

Απαηηήζεηο 0,00 0,00 373.869,16 373.869,16 3.543.918,37 0,00 0,00 3.543.918,37

πνρξεψζεηο 0,00 0,00 1.504.358,57 1.504.358,57 496.384,11 0,00 451.874,55 948.258,66

Ππλαιιαγέο κε Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00

Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 580.709,33 580.709,33

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 68.483,29 68.483,29

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 598.141,28 598.141,28

Ν Νκηινο Ζ Δηαηξεία

 

 
Ξεξίνδνο 1/12013 -- 31/12/2013

Ινηπά Ινηπά

Ππλεδεκέλα Ππλεδεκέλα

Θπγαηξηθέο Ππγγελείο Κέξε Πχλνιν Θπγαηξηθέο Ππγγελείο Κέξε Πχλνιν

Αγνξέο Αγαζψλ 0,00 0,00 18.403.309,82 18.403.309,82 4.654.277,62 0,00 15.996.586,82 20.650.864,44

Αγνξέο πεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 351.628,35 0,00 0,00 351.628,35

Ινηπά έμνδα (ελνίθηα) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ξσιήζεηο Αγαζψλ 0,00 0,00 538.404,97 538.404,97 2.451.912,16 0,00 511.649,97 2.963.562,13

Ξσιήζεηο πεξεζηψλ 0,00 0,00 16.984,40 16.984,40 31.210,00 0,00 3.600,00 34.810,00

Ινηπά έζνδα (ελνίθηα) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.212,00 0,00 9.450,00 13.662,00

Απαηηήζεηο 0,00 0,00 31.429,89 31.429,89 1.447.735,60 0,00 0,00 1.447.735,60

πνρξεψζεηο 0,00 0,00 1.409.584,52 1.409.584,52 609.894,20 0,00 554.637,27 1.164.531,47

Ππλαιιαγέο κε Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00

Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 480.790,75 480.790,75

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 3,29 3,29

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 713.804,41 713.804,41

Ν Νκηινο Ζ Δηαηξεία

 
                                    
Νη ζπλαιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζηήιε «Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζπλαιιαγέο κε ηελ εηαηξεία ECOFEED AE. 
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ αλσηέξσ κεξψλ. 
 
 
5.2. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 
O αξηζκφο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2014  αλέξρνληαλ ζε 307 άηνκα θαη ηνπ Νκίινπ ζε  340 
άηνκα θαη ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή εκεξνκελία αληίζηνηρα ήηαλ 290 θαη 366 άηνκα. 
 
 
5.3. θηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε θαη ελέρπξα 
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο πνζνχ 16.696.176,00 €, γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ ηξαπεδψλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ηξίησλ. 
Έρνπλ ζπζηαζεί  ελέρπξα επί ηρζπνπιεζπζκνχ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζπλνιηθήο αμίαο 27.005.500,70 €, θαη ηεο ζπγαηξηθήο «Αζηεξίαο 
ΑΔ» πνζνχ 1.261.925,00 € γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ Ρξαπεδψλ 
Δπί θηλεηψλ ηεο εηαηξείαο «Αζηεξίαο ΑΔ» έρεη  ζπζηαζεί ελέρπξν  πνζνχ 1.261.925,00 €  γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ Ρξαπεδψλ.  
 
 
5.4. Πρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο 
Νη ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλέξρνληαη θαηά ηελ 31.12.2014 αληίζηνηρα ζε : α) γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο 
ζε 11.340,16 € θαη 3.018,92 €. β) γηα απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ ζε 172 ρηι. € 181 ρηι. € θαη γ) γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 10.056  ρηι. € 
θαη 9.198 ρηι. €. Πεκεηψλεηαη φηη νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά απφ ηηο απαηηήζεηο.  
 
 
5.5. Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 
 
Γελ ππάξρνπλ  επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. 
 
 
5.6. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 
 
H Δηαηξεία ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ εηαηξεία «Θπξίηζεο θαη ΠΗΑ ΝΔ» (πψιεζε γφλνπ θαη ηξνθψλ πξνο ηελ εηαηξεία «Θπξίηζεο 
θαη ΠΗΑ ΝΔ» θαη αγνξά απφ απηήλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ κεηά ηελ αλάπηπμή ηνπ) έρεη εγγπεζεί ππέξ ηεο ΑΡΔ ηελ 
απνπιεξσκή πνζνχ 669.757,55 € ππέξ ηεο εηαηξείαο «Θπξίηζεο θαη ΠΗΑ ΝΔ» γηα δάλεην ηεο ηειεπηαίαο. Ρν πνζφ ζα πεξηνξηζζεί ζε 
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300.000 Δπξψ αλ εμνθιεζεί έσο ηελ 31.12.2015. Ζ δηνίθεζε εθηηκά πσο ε εηαηξεία «Θπξίηζεο θαη ΠΗΑ ΝΔ» ζα απνπιεξψζεη ηελ νθεηιή 
γηα ην ιφγν απηφ δελ έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
Ζ Δηαηξεία ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο πεξί ππαγσγήο ηεο εηαηξείαο «Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Πεξίθνπ ΑΔ»  ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 
Λ.1892/90, έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκβιεζεί σο ζηξαηεγηθφο εηαίξνο θαη λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο 
«Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Πεξίθνπ ΑΔ». Πηα πιαίζηα απηήο ηεο ζπκθσλίαο έρεη αλαιάβεη λα  εγγπεζεί  ηελ απνπιεξσκή δαλείνπ πξνο ηελ ππν 
εθθαζάξηζε ζήκεξα ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ  πνζνχ 1.095.284,42 €, πξνο ηελ «ΓΔΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ» χςνπο 231.949,58 €, πξνο ηελ 
ηφηε «ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ»  θαη ζήκεξα «ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ» χςνπο 52.726,73 €, θαη πξνο ηελ  «ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ» χςνπο 115.158,00 €, 
ινηπψλ πηζησηψλ χςνπο 49.391,20 €. Ζ Δηαηξεία κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ζπκβιεζεί σο ζηξαηεγηθφο εηαίξνο θαη δελ έρεη αλαιάβεη ηελ 
δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο «Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Πεξίθνπ ΑΔ». Πηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ ζπκθσλίαο έρνπλ εθδνζεί Ρξαπεδηθέο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο ππέξ ηεο εηαηξείαο «Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Πεξίθνπ ΑΔ» ζπλνιηθνχ πνζνχ 293.290,39 € κε εμαζθάιηζε δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ 
ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ», νη νπνίεο δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο απνδεζκεχζεθαλ ζηε ηξέρνπζα ρξήζε. 
Ρέινο ε εηαηξία «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ» έρεη εγγπεζεί ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΑΠΡΔΟΗΑΠ 
ΑΔ», ην ππφινηπν ηνπ νπνίνπ θαηά ηελ 31.12.2014 αλέξρνληαλ ζε 1.526.485,84 €. 
Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ηα σο άλσ ζέκαηα δελ ζα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, νπφηε δελ έρεη 
ζρεκαηηζζεί νπνηαδήπνηε πξφβιεςε.   
 
5.7. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ   
 
Ξέξα ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ζηελ παξάγξαθν «2.1. Ξιεξνθφξεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ θαη 
δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ»  δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα 
αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία, γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 
Ξιεξνθφξεζεο. 
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ΠΡ. Ξιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 3401/2005 ζηε ρξήζε 2014 

26/2/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΛΛΩΝ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΣΑΙ Ε ΑΛΛΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ)
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

1681-2014-no-english-translation-available-

7/3/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ 
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

2049-2014-no-english-translation-available-

18/3/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΤ
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

2369-2014-no-english-translation-available-

18/3/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

2380-2014-no-english-translation-available-

18/3/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΕΡΙ ΧΟΛΙΑΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ/ ΕΚΘΕΕΩΝ
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

2386-2014-no-english-translation-available-

4/4/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΡΤΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΟΤ Ν. 3556/2007: Γνωςτοποίηςη για μεταβολή ποςοςτοφ 

μετόχων ςε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

4110-2014-no-english-translation-available-

8/4/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΦΑΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

4223-2014-no-english-translation-available-

9/4/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ Ε ΕΙΗΓΜΕΝΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

4258-2014-no-english-translation-available-

30/5/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΕΡΙ ΧΟΛΙΑΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ/ ΕΚΘΕΕΩΝ
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

6787-2014-no-english-translation-available-

29/8/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΕΡΙ ΧΟΛΙΑΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ/ ΕΚΘΕΕΩΝ
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

10670-2014-no-english-translation-available-

24/11/2014 ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΠΙΣΟΛΕ - ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ Ε.Κ.
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

13673-2014-no-english-translation-available-

28/11/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ Ε ΕΙΗΓΜΕΝΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

14413-2014-no-english-translation-available-

1/12/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΕΡΙ ΧΟΛΙΑΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ/ ΕΚΘΕΕΩΝ
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

14792-2014-no-english-translation-available-

4/12/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΛΛΩΝ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΣΑΙ Ε ΑΛΛΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ)
http://www.helex.gr/el/web/guest/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-

14901-2014-no-english-translation-available-  

 

 

Σαιάλδξη 30 Καξηίνπ 2015 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π                               Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.                          Ν Γηεπζπληήο ησλ 

& Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο                         & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο                         Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

     

 

 

        

Ησάλλεο Θαηζηβέιεο                                          Lewis Nigel                     Ξαλαγηψηεο-Αδακάληηνο  Οαδηθφπνπινο 

   Α.Γ.Ρ. Φ355271                                        Αξ.Γηαβ.704482770                     Α.Γ.Ρ.  Ξ742080 -- Α.Κ.Ν.Δ.Δ 20897/Α Ράμεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá) ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 14.263.601,36 15.617.229,31 12.074.927,91 13.244.878,67
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 1.143.660,77 1.154.093,98 52.739,99 60.673,19
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.372.693,42 132.049,48 4.663.090,51 3.956.297,02
Αποθέµατα 26.685.929,01 40.466.813,96 22.762.235,27 36.343.071,56
Απαιτήσει̋ από Πελάτε̋ 16.448.772,67 17.177.212,50 19.098.893,27 17.784.653,23
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.259.259,73 6.202.867,47 3.842.207,89 6.242.213,84

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 64.173.916,96 80.750.266,70 62.494.094,84 77.631.787,51

============= ============= ============= =============

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 9.420.900,00 9.420.900,00 9.420.900,00 9.420.900,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -30.848.257,37 -13.549.237,77 -27.636.942,17 -11.821.266,38

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρική̋ (α) -21.427.357,37 -4.128.337,77 -18.216.042,17 -2.400.366,38
Μη ελέγχουσε̋ συµµετοχέ̋ (β) 256.790,83 406.051,60 0,00 0,00

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -21.170.566,54 -3.722.286,17 -18.216.042,17 -2.400.366,38

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 0,00 36.448.143,24 0,00 35.733.217,56
Προβλέψει̋ / Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 10.060.068,90 14.825.203,40 9.835.796,04 14.233.934,70
Βραχυπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 48.023.386,27 10.239.225,90 46.496.900,43 9.490.399,93
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 27.261.028,33 22.959.980,34 24.377.440,54 20.574.601,70

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 85.344.483,50 84.472.552,88 80.710.137,01 80.032.153,89

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 64.173.916,96 80.750.266,70 62.494.094,84 77.631.787,51

============= ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá) ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξη̋ περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013) -3.722.286,17 5.111.681,25 -2.400.366,37 6.279.280,86
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ 
(συνεχιζόµενε̋ και διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋) -17.448.280,37 -8.833.967,42 -15.815.675,79 -8.679.647,23

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξη  ̋περιόδου (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) -21.170.566,54 -3.722.286,17 -18.216.042,16 -2.400.366,37

============ ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá) ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Πωλήσει̋ (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 8.558.240,46 8.799.798,00 12.607.208,09 13.451.811,28
Πωλήσει̋ (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 26.026.072,63 34.180.121,75 23.474.620,62 30.682.038,43

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο πωλήσεων 34.584.313,09 42.979.919,75 36.081.828,71 44.133.849,71
Μικτό κέρδο̋ (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 461.684,02 1.164.800,20 1.630.370,70 1.941.313,89
Επίπτωση επιµέτρηση̋ βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία -13.913.315,94 -5.541.424,45 -13.739.493,32 -5.434.668,86
∆απάνε̋ ανάπτυξη̋ βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -24.073.145,69 -27.256.159,11 -20.997.490,91 -24.179.772,65
Μικτό αποτέλεσµα από τι̋ δραστηριότητε̋ -11.498.704,98 2.547.338,39 -9.631.992,91 3.008.910,81
Κέρδη / ζηµίε̋ προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -17.448.549,77 -5.210.978,64 -15.527.477,84 -5.082.312,71
Κέρδη / ζηµίε̋ προ φόρων -19.763.428,80 -7.627.498,42 -17.785.310,17 -7.524.620,81

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / ζηµίε̋ µετά από φόρου̋ (Α) -17.497.428,11 -8.824.537,19 -15.815.675,78 -8.669.592,92

-- Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋ -17.348.167,34 -8.792.056,08 -15.815.675,78 -8.669.592,92
-- Μη ελέγχουσε̋ συµµετοχέ̋ -149.260,77 -32.481,11 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Β) 49.147,76 -9.430,24 0,00 -10.054,31
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Α+Β) -17.448.280,35 -8.833.967,43 -15.815.675,78 -8.679.647,23
============ ============= ============= =============

-- Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋ -17.299.019,58 -8.801.486,32 0,00 0,00
-- Μη ελέγχουσε̋ συµµετοχέ̋ -149.260,77 -32.481,11 0,00 0,00

Κέρδη /ζηµίε̋ µετά από φόρου̋ ανά µετοχή - βασικά σε ~ -0,5709 -0,2893 -0,5204 -0,2856
Κέρδη / ζηµίε̋ προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων -16.172.154,01 -3.864.379,92 -14.409.752,14 -3.932.816,38

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá) ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενε̋ δραστηριότητε̋) -19.763.428,80 -7.627.498,42 -17.785.310,18 -7.524.620,81
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για:
Αποσβέσει̋ 1.437.163,16 1.494.634,34 1.247.669,19 1.286.871,88
Τόκοι έσοδα/έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 517.959,35 450.144,81 517.959,35 450.144,81
Προβλέψει̋ 235.259,80 160.557,34 689.047,72 164.871,37
Συναλλαγµατικέ̋ διαφορέ̋ 0,00 7.188,08 0,00 0,00
Αποσβέσει̋ επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισµού -160.767,40 -181.448,16 -129.943,49 -137.375,55 
Αποτελέσµατα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίε̋) επενδυτική̋ δραστηριότητα̋ -9.512,12 -93.081,55 -690,50 -3.580,65
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.807.194,49 2.051.743,41 1.741.317,37 1.998.637,08
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για µεταβολέ̋ λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνηση̋ ή που σχετίζονται µε τι̋ λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 13.780.884,95 5.435.869,07 13.580.836,29 5.335.952,73
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.270.609,36 17.831.299,26 571.127,72 14.634.286,21
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 520.364,95 -17.684.049,78 136.820,71 -13.777.960,52
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -824.459,17 -771.355,13 -821.306,15 -770.713,02
Καταβεβληµένοι φόροι -25.009,39 -359.712,79 -9.334,94 -326.371,03

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α) -213.740,81 714.290,47 -261.806,90 1.330.142,50

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 -441.094,08
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -75.864,73 -444.790,43 -72.879,73 -370.285,44
Εισπράξει̋ από πωλήσει̋ ενσώµατων και αύλων παγίων στοιχείων 10.800,00 257.405,39 800,00 8.500,00

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β) -65.064,73 -187.385,04 -72.079,73 -802.879,52

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Εξοφλήσει̋ δανείων 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταβολή δεσµευµένων καταθέσεων 341.376,00 2.418,90 341.376,00 2.418,90
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 -429.518,81 0,00 -429.518,81

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ) 341.376,00 -427.099,91 341.376,00 -427.099,91

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
& ισοδύναµα χρήση̋ (α)+(β)+(γ) 62.570,46 99.805,52 7.489,37 100.163,07
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήση̋ 177.857,52 78.052,00 171.099,78 70.936,71

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήση̋ 240.427,98 177.857,52 178.589,15 171.099,78

============ ============= ============= =============

Οι συναλλαγέ̋ (1.1.2014 -- 31.12.2014) και υπόλοιπα (31.12.2014) µε τα συνδεδεµένα προ̋ αυτή µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ω̋ εξή̋:

Ο Οµιλο̋ Η Εταιρεία
-- Εσοδα 418.572,93 6.470.556,71
-- Εξοδα 15.654.495,17 16.606.903,14
-- Απαιτήσει̋ 373.869,16 3.543.918,37
-- Υποχρεώσει̋ 1.504.358,57 948.258,66
-- Συναλλαγέ̋ και αµοιβέ̋ διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκηση̋ 580.709,33 580.709,33
-- Απαιτήσει̋ από διευθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋ 68.483,29 68.483,29
-- Υποχρεώσει̋ προ̋ διευθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋ 598.141,28 598.141,28

Γ.Ε.ΜΗ: 000394601000  -  ÁÑ.Ì.Á.Å. 14904/06/Â/87/100
EÄÑÁ: Ëåùöüñïò ÐåíôÝëçò 95 Γ, Χαλάνδρι, Ô.Ê. 15234

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2014 Ýùò 31 Äåêåìâñßïõ 2014
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσει̋ που συντάσσουν ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, ενοποιηµένε̋ και µη, κατά ∆ΛΠ)

ÅËËÇÍÉÊEΣ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉΕΣ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίε̋, που προκύπτουν από τι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα τη̋ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε,εποµένω̋ στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδου̋ επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ καθώ̋ και η έκθεση ελέγχου
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò

1. Τα θέµατα έµφαση̋ στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονται: 1. ∆εν τέθηκε υπόψη µα̋ αναλογιστική µελέτη προ̋ επιβεβαίωση του κονδυλίου «Προβλέψει̋ για παροχέ̋ σε εργαζοµένου̋» σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 µε αποτέλεσµα να µην είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε το
αντίστοιχο κονδύλι. Επιπρόσθετα η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση δεν διενήργησε  πρόβλεψη για παροχέ̋ σε εργαζοµένου̋. 2. Μέχρι και την υπογραφή τη̋ έκθεση̋ ελέγχου δεν είχαµε λάβει απαντητικέ̋ επιστολέ̋ επιβεβαίωση̋ υπολοίπου τραπεζικών δανείων από τα τραπεζικά ιδρύµατα ύψου̋ €
43 εκ επί συνόλου € 48 εκ. 3. Λόγω των σωρευµένων ζηµιών το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τη̋ Εταιρεία̋ έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώ̋ συντρέχουν οι πρὁποθέσει̋ εφαρµογή̋ του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920. 4. Στη σηµείωση υπ’ αρίθµ. 2.1. "Πληροφόρηση για την εξέλιξη των εργασιών του
Οµίλου και διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου"  των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων η οποία αναφέρει ότι: α) η Εταιρεία λόγω των σοβαρών προβληµάτων ρευστότητα̋, υπήχθη στι̋ διατάξει̋ του άρθρου 99 Ν.3588/2007,  β)  στι̋ υποχρεώσει̋ προ̋ τι̋  τράπεζε̋, το προ-
σωπικό, το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και του̋ προµηθευτέ̋ υπάρχουν ληξιπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ συνολικού ποσού ευρώ 10.265 χιλ. για τον Όµιλο και για την Εταιρεία ευρώ 9.186 χιλ., γ) τα αποθέµατα του γόνου είναι ανασφάλιστα και δ) ο Όµιλο̋ δεν έχει λάβει νέε̋ χρηµατοδοτήσει̋ από τι̋
τράπεζε̋ οι οποίε̋ είναι αναγκαίε̋ για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητα̋. Τα δεδοµένα αυτά καθώ̋ και τα αρνητικά ιδία κεφαλαία, λόγω συσσωρευµένων ζηµιών, αποτελούν σηµαντικέ̋ ενδείξει̋ για αδυναµία συνέχιση̋ τη̋ δραστηριότητα̋ τη̋ Εταιρεία̋ και του Οµίλου. 2. Η εταιρεία για
την αντιµετώπιση προβληµάτων ρευστότητα̋, κατέθεσε την 20/10/2008 στο αρµόδιο Πρωτοδικείο "Αίτηση υπαγωγή̋ στη διαδικασία τη̋ συνδιαλλαγή̋ (άρθρο 99 Ν.3588/2007) και λήψεω̋ προληπτικών µέτρων και προστασία̋", µε στόχο την αποκατάσταση τη̋ οµαλή̋ λειτουργία̋ τη̋ δεδοµένου ότι η
εταιρεία αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητα̋. Με την υπ' αριθ.1851/12.4.2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η συµφωνία συνδιαλλαγή̋ που συνήφθη µεταξύ τη̋ εταιρεία̋ και των πιστωτών τη̋.  Η συµφωνία συνδιαλλαγή̋ µεταξύ τη̋ εταιρεία̋ και των πιστωτών τη̋   προβλέπει  την
εξόφληση των υποχρεώσεων τη̋: α). προ̋ τι̋ Τράπεζε̋ εντό̋ χρονικού διαστήµατο̋ από 2 έω̋ 15έτη και β) προ̋ του̋ λοιπού̋ πιστωτέ̋  ανάλογα µε το ποσό του χρέου̋, εντό̋ χρονικού διαστήµατο̋ από 2 έω̋ 10 έτη.  Η εταιρεία κατέθεσε  προ̋ επικύρωση µε βάση τι̋ διατάξει̋ του αρ.106Β του ΠτΚ
όπω̋ αντικαταστάθηκε µε το αρ.12 του Ν.4013/2011, στο Πολυµελέ̋ Πρωτοδικείο Αθηνών νέα συµφωνία µε το  61,4% και το 97,064% των µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατη ασφάλεια, των πιστωτών τη̋ εταιρεία̋ (περιλαµβανοµένου του συνόλου των τραπεζών) για συνολική αναδιάρθρωση  των υποχρ-
εώσεων τη̋ εταιρεία̋. Για την επικύρωση τη̋ συµφωνία̋ ορίσθηκε ηµεροµηνία συνεδρίαση̋ του Πολυµελού̋ Πρωτοδικείου Αθηνών η 9/4/2014. Παράλληλα, µε την κατάθεση τη̋ αιτήσεω̋ περί επικύρωση̋ συµφωνία̋ εξυγίανση̋, η εταιρεία ζήτησε και έλαβε προσωρινή διαταγή µε την οποία αναστέλ-
λονται τα µέτρα ατοµική̋ και συλλογική̋ αναγκαστική̋ εκτέλεση̋ κατά τη̋ περιουσία̋ τη̋ εταιρεία̋ και των εγγυητών αυτή̋.  Το Πολυµελλέ̋ Πρωτοδικείο Αθηνών µε την υπ΄αριθ. 1078/21.11.2014 απόφασή του  δεν επεκύρωσε  την εν λόγω συµφωνία  µεταξύ τη̋ εταρεία̋ και των πιστωτών.  κατά τη̋
ανωτέρω απορριπτική̋ απόφαση̋ ασκήθηκε έφεση , η δικάσιµο̋ τη̋ οποία̋ ορίσθηκε την  30/4/2015. 3. O αριθµό̋ του απασχολουµένου προσωπικού στο τέλο̋ τη̋ τρέχουσα̋ περιόδου ήταν 307 άτοµα για την Εταιρεία και 340 άτοµα για το Όµιλο,  ενώ ήταν 290  άτοµα για την Εταιρεία και 366 για τον
Όµιλο την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 4. Οι εταιρείε̋ του οµίλου µε τι̋ αντίστοιχε̋ διευθύνσει̋ και τα ποσοστά συµµετοχή̋ του̋, που περιλαµβάνονται στι̋ ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ µε την µέθοδο τη̋ ολική̋ ενοποίηση̋, είναι οι κάτωθι : 1). "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ", Χαλάν-
δρι  Αττική̋, Μητρική 2). ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. ", Αστακό̋ Αιτωλ/νία̋, ποσοστό 100% 3). "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Α.Ε.",  Χαλάνδρι Αττική̋, ποσοστό 51% 4). "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO", Πράγα Τσεχία̋, ποσοστό 100%  5). "ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.", Τακτικούπολη Τροιζηνία̋, ποσο-
στό 100%. (βλέπε σχετικά και σε σηµείωση Νο.1.4 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων επί των  οικονοµικών καταστάσεων τη̋ 31.12.2014). 5. Τα βασικά κέρδη και ζηµιέ̋ ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί των µετοχών σε κυκλοφορία.  6. Επί των ακινήτων τη̋ µητρική̋
Εταιρεία̋ έχουν εγγραφεί υποθήκε̋ ποσού 16.696.176,00 €, και επί των αποθεµάτων έχουν  συσταθεί  ενέχυρα επί τη̋ µητρική̋ εταιρεία̋ συνολική̋ αξία̋ 27.005.500,70 €, και τη̋ θυγατρική̋ «Αστερία̋ ΑΕ» ποσού 1.261.925,00 €. 7. ∆εν υπήρξε αλλαγή στη µέθοδο ενοποίηση̋. ∆εν υπήρξαν µεταβολέ̋
στα ποσοστά των συµµετοχών στι̋ θυγατρικέ̋ εταιρείε̋. ∆εν υπάρχουν εταιρείε̋ οι οποίε̋ δεν ενσωµατώνονται στι̋ ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋. 8. Τηρήθηκαν οι ίδιε̋ βασικέ̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ µε την 31.12.2013. 9. ∆εν υπάρχουν επίδικε̋ ή υπό διαιτησία διαφορέ̋ δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του οµίλου. 10. Στη λήξη τη̋ τρέχουσα̋ περιόδου 1.1.2014 -- 31.12.2014 δεν κατέχονταν, από την εταιρεία και τι̋ θυγατρικέ̋ εταιρείε̋, µετοχέ̋ τη̋  εταιρεία̋. 11. Η συνολική πρόβλεψη για ενδεχόµε-
νε̋ υποχρεώσει̋ από ανέλεγκτε̋ φορολογικά χρήσει̋ ανέρχεται για τον όµιλο στο ποσό των  11.340,16 €, και για την εταιρεία στο ποσό των 3.018,92 € (αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σηµείωση Νο 2.13.4 των οικονοµικών καταστάσεων τη̋ 31.12.2014). Οι προβλέψει̋ για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋ οι οποίε̋
καταχωρούνται αφαιρετικά των απαιτήσεων ανέρχονται για τον όµιλο στο ποσό των 10.056.732,77 €,  και για την εταιρεία στο ποσό των  9.198.259,10 € (αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σηµείωση Νο 2.6 και Νο 2.8 των οικονοµικών καταστάσεων τη̋  31.12.2014). 12. Κατά την 31.12.2014  οι ληξιπρόθε-
σµε̋ υποχρεώσει̋ του οµίλου και τη̋ εταιρεία̋ περίπου ήταν (σε χιλ ~) : 

Οµιλο̋ Εταιρεία
-- Υποχρεώσει̋ σε ασφαλιστικού̋ οργανισµού̋ 3.566 3.122 
-- Υποχρεώσει̋ σε αµοιβέ̋ προσωπικού 2.334 2.109
-- Υποχρεώσει̋ σε Τράπεζε̋ 12.480  11.668 
-- Υποχρεώσει̋ προ̋ το ∆ηµόσιο 398 321
-- Υποχρεώσει̋ προ̋ Προµηθευτέ̋ 3.967 3.634

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Αρµόδια Υπηρεσία -- Νοµαρχία: Υπουργείο Οικονοµία̋, Υποδοµών, Ναυτιλία̋ και Τουρισµού/Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασία̋ Καταναλωτή/

Γενική ∆ιεύθυνση Αγορά̋/ ∆ιεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.Μ.Η./Τµήµα Εισηγµένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.
∆ιεύθυνση διαδικτύου: WWW.HELFISH.GR.   
Ηµεροµηνία Εγκριση̋ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 30 Μαρτίου 2015
Ορκωτό̋ ελεγκτή̋ λογιστή̋: Γρηγόρη̋ Ηλ. Κούτρα̋  A.M. ΣΟΕΛ 13601
Ελεγκτική εταιρία: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
Τύπο̋ έκθεση̋ ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη -- θέµατα έµφαση̋

Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ
Πρόεδρο̋ & ∆ιευθύνων Σύµβουλο̋ -- εκτελεστικό µέλο̋ Ιωάννη̋ Κατσιβέλη̋
Αντιπρόεδρο̋ & Συµπράττων Σύµβουλο̋ -- εκτελεστικό µέλο̋ Nigel Lewis
Ανεξάρτητο -- Εκτελεστικό µέλο̋ Ραδικόπουλο̋ Παναγιώτη̋
Ανεξάρτητο -- Μη εκτελεστικό µέλο̋ Μιχαλόπουλο̋ Χρήστο̋
Ανεξάρτητο -- Μη εκτελεστικό µέλο̋ Καραποστόλη̋ Ι. Χαράλαµπο̋
Μη εκτελεστικό µέλο̋ Πολυµενάκου Αικατερίνη

Χαλάνδρι,  31 Μαρτίου  2015
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÓÕÌÐÑÁÔÔÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TΩΝ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ
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