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Α. Δηλώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου  

 

Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»:  

 

1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ.  

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ,Αντιπρόεδρος και 

3. ΣΑΜΩΝΑΣ Κ.ΜΙΧΑΗΛ , Μέλος 

 

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

   οι συνημμένες ετήσιες Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. για τη 

χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα 

χρήσεως της Εταιρίας.   

   η συνημμένη Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά 

τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζει. 

 

Χαλάνδρι, 19 Μαρτίου 2015 

 

 Οι βεβαιούντες, 

         

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ             Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ             ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

 

   ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗΣ          ΣΑΜΩΝΑΣ Κ.ΜΙΧΑΗΛ 
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου   

 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 
επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 

έως 31η Δεκεμβρίου 2014 

 

Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2014 συντάχθηκε και είναι 

εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες από τις οποίες 

προκύπτει μια ουσιαστική ενημέρωση για την δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της 

Εταιρείας το 2014, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση 2015. 

 

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ 2014    

    

1.1 Αποτελέσματα 

Παρουσιάστηκε αξιοσημείωτη βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας: Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 

κατά 26% περίπου, από € 9,9 εκ. σε € 12,4 εκ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 

(EBITDA) διαμορφώθηκαν από αρνητικό € 0,5 εκ. σε θετικό € 0,4 εκ. 

 

1.2  Νέες επενδύσεις     

Η εταιρεία εξακολούθησε κατά το 2014 την συστηματική προσπάθεια βελτίωσης και βελτιστοποίησης 

της αποδοτικότητας του υπάρχοντος εξοπλισμού με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα 

από βελτιώσεις σε καίριους τομείς της γραμμής παραγωγής, την πιστοποίηση του συστήματος ελέγχου 

ποιότητας κατά CE, την βελτίωση σε επιλεγμένα προϊόντα και την εισαγωγή νέων προϊόντων. 

 

1.2 Διεθνής Δραστηριότητα 

 

Το ποσοστό των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με το 2013. Η αύξηση ήταν αποτέλεσμα της 

εκμετάλλευσης συνεργιών με την Εταιρεία ΒΙΟΧΑΛΚΟ για την ανάπτυξη νέων αγορών και προσπάθειας για 

τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών με στρατηγικούς πελάτες στις γειτονικές χώρες. 

 

1.3 Συγκυρίες της αγοράς – παράγοντες που επηρέασαν την εταιρεία 

 

Η σχετική σταθεροποίηση στο οικονομικό κλίμα της χώρας οδήγησε σε ανάκαμψη της ζήτησης, 

ιδιαίτερα σε τομείς με εξωστρεφή χαρακτήρα. Το θετικό κλίμα δυστυχώς ανατράπηκε το 4ο τρίμηνο του 

έτους λόγω των πολιτικών εξελίξεων και της ιδιαίτερης αβεβαιότητας που αυτές επέφεραν στην αγορά. Ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του κλάδου παρέμεινε έντονος, διατηρώντας τις τιμές πώλησης σε 

χαμηλά επίπεδα και πιέζοντας τα κέρδη. 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

2.1   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 
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Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2014 έχουν ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1.2014 - 

31.12.2014

1.1.2013 - 

31.12.2013
Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 12.415.536 9.866.151 25,8%

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) 397.417 (474.385) -183,8%

Κέρδη προ φόρων (793.366) (1.470.638) -46,1%

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 

φόρους
(719.529) (1.515.398) -52,5%

Περιθώριο EBITDA 3,20% -4,81% -166,6%

Καθαρό περιθώριο κέρδους -5,80% -15,36% -62,3%  

 

2.2  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισής τους από την 

εταιρεία είναι οι παρακάτω: 

 

 Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρείας 

1.  Πιστωτικός 

Κίνδυνος 

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει τμήμα πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται 

αποκλειστικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών 

της καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια πίστωσης. Υπάρχει επίσης διαρκής 

επικοινωνία και συντονισμός με τα αντίστοιχα τμήματα της μητρικής ΣΙΔΜΑ. 

2. Κίνδυνος 

ρευστότητας 

 Η εταιρεία μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών εξασφαλίζει τα αναγκαία 

πιστωτικά όρια χρηματοδότησης. 

 Η εταιρεία χρησιμοποιεί κατά περίπτωση ειδικά χρηματοοικονομικά 

εργαλεία (π.χ. leasing, factoring κ.α.) 

 Η διασπορά των πωλήσεων σε μεγάλο πλήθος πελατών περιορίζει την 

έκθεση σε μεγάλο πιστωτικό κίνδυνο. 

 Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε            

€–1.599χιλ ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων. 

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη χρήση 2013 ήταν επίσης αρνητικές και 

ανέρχονταν σε €-178χιλ  

3. Συναλλαγματικός 

κίνδυνος 

 

Δεν υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος, λόγω του ότι το πάνω 

από το 95% των συναλλαγών γίνεται σε ευρώ. 

4. Αυξομείωση τιμών 

πρώτων υλών 

 

Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών πώλησης δεν συμπίπτει με το ρυθμό 

μεταβολής της τιμής κτήσης τους με αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού 

περιθωρίου κέρδους σε περιόδους ανοδικών τιμών και τη μείωσή του σε 

περιόδους πτωτικών τάσεων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρμόζει 

σταθερή πολιτική αποθεμάτων, ενώ μέσω της πολύχρονης συνεργασίας με 

τους προμηθευτές εξασφαλίζει άμεση ενημέρωση για τις ανοδικές ή 

καθοδικές τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών της, εφαρμόζοντας την 

ανάλογη πολιτική. 
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2.3   ΜΕΡΙΣΜΑ 

Το Δ.Σ. της εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων,  τη μη 

διανομή μερίσματος και αμοιβών Διευθυντικού προσωπικού  για το τρέχον έτος λόγω ζημιογόνου 

αποτελέσματος.   

 

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Με βασικό σκοπό τη συνέχιση της ανάπτυξης της Εταιρείας, λαμβάνοντας βεβαίως υπ΄ όψιν τις 

δύσκολες συνθήκες της αγοράς και την διεθνή οικονομική χρήση, οι βασικοί άξονες στρατηγικής μας 

για το 2015 είναι οι εξής: 

 Νέες εγκαταστάσεις: Η εταιρεία έχει προσωρινά αναστείλει την κατασκευή του νέου βιομηχανικού 

κτιρίου η οποία θα ξεκινήσει μόλις κρίνουμε ότι βελτιώνεται η κατάσταση της αγοράς. Θυμίζουμε 

ότι έχει ήδη εκδοθεί νέα Οικοδομική Άδεια. 

 Νέα γραμμή παραγωγής: Η εταιρεία θα συνεχίσει την έρευνα αγοράς για την προμήθεια μίας νέας 

γραμμής παραγωγής πανέλων. Λόγω της προαναφερθείσας κακής οικονομικής συγκυρίας, δεν 

προβλέπεται η πραγματοποίηση της αγοράς εντός του τρέχοντος έτους. Για το 2015 η εταιρεία θα 

συνεχίσει τις επιλεγμένες επενδύσεις μικρού σχετικά κόστους αλλά με σημαντικό αντίκρισμα στα 

αποτελέσματα. Ενδεικτικά αναφέρονται: η αναβάθμιση λογισμικού προγραμματισμού παραγωγής, 

η βελτίωση της συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου. 

 Επέκταση εκτός Ελλάδας:  Η εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια προώθησης των προϊόντων 

της στο εξωτερικό, εκμεταλλευόμενη την εκεί παρουσία των εταιρειών του ομίλου ΣΙΔΜΑ αλλά 

και του ευρύτερου ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Θα συνεχίζεται επίσης η προσπάθεια για τη διεύρυνση της 

παρουσίας σε νέες αγορές.. 

 Περιορισμός των εξόδων:  Η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει την αναγκαία, λόγω του 

δυσμενούς οικονομικού κλίματος, προσπάθεια περιορισμού των εξόδων διασφαλίζοντας 

παράλληλα την αναγκαία ρευστότητα για την ομαλή λειτουργία της.  

    

Αθήνα 19 Μαρτίου 2015 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   

 
 

 

 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ               
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Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 

έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 

εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 

των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα 

άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα,  23 Μαρτίου 2015 

 

 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Παύλος Στελλάκης 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 24941 
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Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Δ.1 Κατάσταση οικονομικής θέσης  

(Ποσά σε ευρώ)

31.12.2014 31.12.2013

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7.1 5.907.695 4.996.699 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7.2 1.655 2.140 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.3 2.261 1.992 

5.911.610 5.000.831 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 7.4 3.113.653 2.800.373 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 7.5 6.119.257 4.558.652 

Λοιπές απαιτήσεις 7.6 147.956 163.492 

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.7 1.090.827 1.453.990 

10.471.694 8.976.507 

Σύνολο Ενεργητικού 16.383.304 13.977.338 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 7.8 4.200.000 4.200.000 

Λοιπά Αποθεματικά 7.9 2.823.743 1.662.360 

Αποτελέσματα  εις νέον (4.135.022) (3.400.295)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.888.721 2.462.065 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.10 6.584.400 0 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 7.11 211.740 331.360 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.12 396.454 67.577 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 7.13 89.119 59.513 

Λοιπές προβλέψεις 7.27 147.000 0 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 7.428.713 458.450 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες  δανειακές υποχρεώσεις 7.10 4.206.098 10.104.281 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 7.14 875.712 467.848 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 7.10 582.800 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.15 401.261 254.745 

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις 0 229.949 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων 6.065.870 11.056.823 

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.494.584 11.515.273 

Σύνολο Καθαρής Θέσης  και Υποχρεώσεων 16.383.304 13.977.338 

Σημ.

 
 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
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Δ.2 Κατάσταση συνολικού εισοδήματος  

 

(Ποσά σε  ευρώ)

Σημ.
1.1 - 

31.12.2014

1.1 - 

31.12.2013

Κύκλος εργασιών 7.16 12.415.536 9.866.151 

Κόστος πωλήσεων 7.17 (11.410.448) (9.306.878)

Μικτά κέρδη/(ζ ημίες) 1.005.089 559.273 

Λοιπά έσοδα  7.18 356.265 332.413 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.19 (441.671) (510.560)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7.20 (856.632) (775.526)

Λοιπά έξοδα 7.21 (120.543) (558.326)

Κέρδη/ (ζ ημίες) προ φόρων , χρημ/κων και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
(57.492) (952.727)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 7.22 (610.428) (517.912)

Ζημίες από αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία 7.1 (125.446) 0 

Κέρδη/(ζ ημίες) προ φόρων (793.366) (1.470.638)

Μείον: φόροι 7.23 73.837 (44.759)

Κέρδη/ (ζ ημίες) μετά από φόρους από 

συνεχιζ όμενες δραστηριότητες
(719.529) (1.515.398)

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 

Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)
397.417 (474.385)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:

Αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία 1.569.436 0 

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών
(20.537) 3.011 

Αναβαλλόμενη φορολογία που αναλογεί (402.714) (1.274)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1.146.186 1.737 

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από φόρους 426.656 (1.513.661)

 

 

 Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 



 

      Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Δεκέμβριος 2014 
 

  

 

12 

 

Δ.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης  

 
 (Ποσά σε Ευρώ)

 Μετοχικό 

κεφάλαιο 

 Λοιπά 

αποθεματικά 

 Αποθεματικά 

από αποτίμηση 

παγίων σε 

Εύλογη Αξία 

 

Αποτελέσματα 

εις νέον 

 Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2013 4.200.000 1.662.360 0 -1.886.634 3.975.726

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες 0 0 0 0 0

Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 -1.515.398 -1.515.398

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

 Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών 0 0 0 3.011 3.011

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών 

συνολικών εσόδων 0 0 0 -1.274 -1.274

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 1.737 1.737

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 -1.513.661 -1.513.661

Υπόλοιπα 31.12.2013 4.200.000 1.662.360 0 -3.400.295 2.462.065

Υπόλοιπα 01.01.2014 4.200.000 1.662.360 0 -3.400.295 2.462.065

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες 0 0 0 0

Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 -719.529 -719.529

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία 0 0 1.569.436 0 1.569.436

 Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών 0 0 -20.537 -20.537

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών 

συνολικών εσόδων 0 0 -408.053 5.340 -402.714

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0 0 1.161.383 -15.197 1.146.185

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 1.161.383 -734.727 426.656

Υπόλοιπα 31.12.2014 4.200.000 1.662.360 1.161.383 -4.135.022 2.888.721

  

 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  
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Δ.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  (Ποσά σε  ευρώ)   

        ΕΤΑΙΡΙΑ   

      
 

          1/1 - 
31/12/2014   

1/1-  
31/12/2013   

  Λειτουργικές δραστηριότητες             

  Κέρδη προ φόρων     (793.366)   (1.470.638)   

  Πλέον / μείον προσαρμογές για:             

  Αποσβέσεις      570.065   580.378   

  Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων     (115.156)   (102.036)   

  Προβλέψεις     104.223   497.032   

  

Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων     

125.446 
  

0,00  
  

  

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας   

  
(6.014) 

  
0,00    

  Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα     0,00   53.816   

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα     618.518   518.520   

  

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. 
κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργ. 
δραστηριότητες:             

  Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων     (313.280)   240.646   

  Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων     (1.641.618)   487.775   

  (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)     454.517   (423.754)   

  Μείον:             

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα     (602.780)   (560.259)   

  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)     (1.599.445)   (178.521)   

  Επενδυτικές δραστηριότητες             

  Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων     (36.585)   (72.313)   

  Τόκοι εισπραχθέντες     5.112   33.689   

  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)     (31.473)   (38.624)   

  Χρηματοδοτικές δραστηριότητες             

  Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια     1.267.756   (78.966)   

  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)     1.267.756   (78.966)   

  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)     (363.163)   (296.111)   

  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου     1.453.990   1.750.100   

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου     1.090.827   1.453.990   

                

 
 
 
 

 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
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1.  Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  

 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή και κατασκευή μεταλλικών και θερμομονωτικών 

στοιχείων που προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους πετασμάτων και σχετικών με αυτά 

προϊόντων καθώς και η εμπορία, εφαρμογή, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών. 

Η εταιρία έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα στη διεύθυνση Βασ. Γεωργίου 30 Χαλάνδρι Αθήνα 

T.K 15233 και κεντρικά γραφεία διοίκησης στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 54Ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - 

Λαμίας, Τ.Κ. 32011 

2.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

2.1  Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταιρία 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας με ημερομηνία 31.12.2014, που καλύπτουν την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (going concern), την αρχή των δεδουλευμένων (accrual basis) και είναι σύμφωνες με τα 

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

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις Διερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών 

εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 

την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά 

τις υπό εξέταση χρήσεις. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου "ΣΙΔΜΑ Α.Ε." η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας με ποσοστό 94% , και εδρεύει στο Χαλάνδρι Βασ. Γεωργίου 30. 

2.2  Βάση επιμόρφωσης 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 

ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατά την ημερομηνία σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων 

αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία. Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, 

έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν στην προηγούμενη χρήση 2013, προσαρμοσμένων 

με τα νέα πρότυπα και τις αναθεωρήσεις επί των προτύπων που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ, εκτός από την αλλαγή 

της λογιστικής πολιτικής στην επιμέτρηση των οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων από το ιστορικό κόστος σε 

εύλογη αξία. 
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Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών 

εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 

την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά 

τις υπό εξέταση χρήσεις. 

 

3.  Νέα Πρότυπα ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών Λογιστικών  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. 

Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2014 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις 

για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Εταιρικές και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση 

και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). 

Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

ΔΠΧΑ 10 «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 

παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 

παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 

παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία 

οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο 

αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα 

να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις 

(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς 

επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση στις 

Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
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ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον 

επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 

εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε 

από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από 

κοινού έλεγχος. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και 

μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να 

προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το 

ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. Το πρότυπο δεν έχει 

επίδραση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Εταιρικές και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει 

το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 

Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» 

και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με 

τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της 

καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 

δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, από κοινού 

συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» 

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες 

μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 

γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 

την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε 

μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. 

Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων 

εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως 

επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 

12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και 

β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν  έχει 

αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 

ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή 

και δεν υπάρχει απομείωση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει 

οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό 

αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17 

Ιουνίου 2014) 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από 

τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Δεκέμβριος 2014 

 

18 

οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση 

υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία 

προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της 

υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 

αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης της διερμηνείας στις οικονομικές της καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να έχει 

καμία. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει 

επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των 

πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης 

καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία 

διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 

αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ 

εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές 

που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη 

χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 

έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 

αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου 

είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν 

ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα 
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με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων 

δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 

ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που 

υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης 

της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 

θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε 

ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των ανωτέρω τροποποιήσεων στις 

οικονομικές της καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και 

τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα 

ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο 

πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες 

παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις Εταιρικές και Εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 

προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις Εταιρικές 

τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης των ανωτέρω τροποποιήσεων στις οικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός 

επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με 

την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή 

κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά 

μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό 

κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν 

μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης των ανωτέρω τροποποιήσεων στις οικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της 

συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής 

από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών 

τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των ανωτέρω τροποποιήσεων στις 

οικονομικές της καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Η 

Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των κατωτέρω τροποποιήσεων στις οικονομικές της 

καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ 

και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής 

θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε 

ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 

επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 

λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης 

είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η 

προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια 

οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει 

υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής 

οντότητας. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 1/7/2014 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Η 

Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των ανωτέρω τροποποιήσεων στις οικονομικές της 

καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού 

οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 

κοινού δραστηριότητας.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια 

(συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 

39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως 

αποκλειόμενα. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης των ανωτέρω τροποποιήσεων στις οικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από 

«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή 

στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Δεκέμβριος 2014 

 

23 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι 

όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 

μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν 

απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι 

υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην 

ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 
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4 Περίληψη Λογιστικών Αρχών 

4.1 Συναλλαγματικές μετατροπές  

 
Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων: Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας παρουσιάζονται 

σε ευρώ. 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα - Αποτίμηση απαιτήσεων - υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. Οι συναλλαγές σε ξένο 

νόμισμα της εταιρείας καταχωρούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων, προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της 

ημερομηνίας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο 

νόμισμα, καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο 

νόμισμα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

4.2  Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Τα οικόπεδα, κτίρια και μηχανήματα που κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην 

αναπροσαρμοσμένη αξία τους, που είναι η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον τις 

μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα έτσι ώστε οι λογιστικές αξίες να μην διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που θα προσδιοριζόταν 

χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την λήξη της κάθε περιόδου αναφοράς. Οποιαδήποτε υπεραξία 

προκύπτει από τις επανεκτιμήσεις αυτών των οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων παραγωγής αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων και μεταφέρεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια στο 

αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων, εκτός από το ποσό που αναστρέφει μία προηγούμενη ζημιά απομείωσης 

για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. 

Η μείωση στην εύλογη αξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων 

παραγωγής αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από το ποσό που αντιστρέφει μια 

προηγούμενη υπεραξία στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο και η οποία είχε αναγνωριστεί στο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής παγίων.  

Μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός αποτυπώνονται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει έξοδα που είναι άμεσα επιμεριζόμενα στην αξία κτήσης και 

εγκατάστασης του παγίου.  

Κατά την πώληση ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα ανάλογα με την περίπτωση. Όταν οι 

λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (ζημιά 

απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
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(β) Αποσβέσεις 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με 

τη σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του 

στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 

στοιχείων είναι ως εξής: 

 

- Κτίρια (Γενικής Χρήσεως, Αποθήκες και Βιομηχανοστάσια)                           40  έτη 

- Μηχανήματα & Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός                               5 - 25  έτη  

- Αυτοκίνητα – Οχήματα                                             6 - 9 έτη  

- Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός                                             4 - 10 έτη  

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

4.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Λογισμικό 
Οι άδειες λογισμικού και τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών 

η οποία είναι 5 έτη περίπου. 

4.4 Εύλογη Αξία 

 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς 

αγορές προσδιορίζονται από τη τρέχουσα τιμή αγοράς. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται με την χρήση μεθόδων αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε 

συγκρίσιμα στοιχεία που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 

 

4.5 Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η 

αξία κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειμένου να φθάσουν 

στην παρούσα κατάσταση και θέση τους, προσδιορίζεται δε βάσει της μεθόδου του ετήσιου μέσου σταθμικού 

όρου. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στην αξία κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 
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4.6 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην ονομαστική τους αξία (αξία τιμολογίου), αφαιρουμένων 

των μη εισπρακτέων ποσών και των ζημιών απομείωσης. 

Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική 

απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλο ή μέρος του ποσού που οφείλεται με βάση τους 

συμβατικούς όρους. 

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. 

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται 

έναντι της σχηματισθείσας πρόβλεψης. 

4.7 Συμψηφισμός 

 
Όπου υπάρχει νομικά εκτελέσιμο δικαίωμα συμψηφισμού για αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης 

ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης με συμψηφισμό, όλες οι σχετικές 

χρηματοοικονομικές επιδράσεις συμψηφίζονται. 

4.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

4.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται, μετά 

την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Άμεσα 

κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία 

κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος 

(εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες 

μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την 

συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια 

κεφάλαια. 

4.10 Δανεισμός 

 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από τα σχετικά έξοδα) και 

της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 
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πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης εντός δώδεκα 

(12) μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δάνεια ταξινομούνται ως 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τέλος, οι δόσεις των μακροπρόθεσμων δανείων που είναι εξοφλητέες εντός της 

επόμενης χρήσεως από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση και κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του 

Παθητικού. 

4.11 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, με 

τη σταθερή μέθοδο, με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. 

4.12 Φορολογία εισοδήματος 

 
Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους φόρους καθώς και τις 

προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από τις φορολογικές αρχές. 

Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων, εκτός από το φόρο που αφορά 

συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε και ο φόρος καταχωρείται στα ίδια 

κεφάλαια. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί επί των κερδών της εταιρίας αναμορφωμένων σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των φορολογικών νόμων και με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (26%). Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα συμψηφισθούν 

έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε 

κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές 

φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου 

αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην 

περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι 

περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

4.13 Παροχές στο προσωπικό  

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 
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Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται στα αποτελέσματα 

όταν καθίστανται δουλευμένες. 

 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Το 

δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσματα στην 

περίοδο που αφορά. 

(γ) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. 

Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των 

αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση 

δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του 

υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη 

χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). 

 

4.14 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 
Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις όταν: i. υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση, αποτέλεσμα των 

γεγονότων του παρελθόντος ii. Είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το 

διακανονισμό της υποχρέωσης iii. Το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις γνωστοποιούνται, αλλά δεν καταχωρούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις εκτός και εάν η πιθανότητα για εκροή πόρων ή εισροή οικονομικών ωφελειών είναι μεγάλη. 

4.15 Αναγνώριση εσόδων-εξόδων 

 
Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις αρχές του δεδουλευμένου. (accrual basis). 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

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

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

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

4.16 Μισθώσεις 

 
Μισθώσεις ενσωμάτων παγίων όπου η εταιρία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της 
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ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται 

κατά τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσωμάτων 

παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και 

στο χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη 

υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα καθαρή από το χρηματοοικονομικό κόστος, 

περιλαμβάνεται στις άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Τα ενσώματα πάγια που 

αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις, αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από 

την ωφέλιμη ζωή και το χρόνο της μίσθωσης. 

4.17 Διανομή μερισμάτων 

 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας καθώς και η διανομή κερδών στο διευθυντικό 

προσωπικό καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή αυτή εγκρίνεται από την 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

5 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (ΧΚ) /Παράγοντες ΧΚ  

 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία ακολουθεί την πολιτική της ασφάλειας των πιστώσεων, μέσω ασφαλιστικών εταιρειών και ως εκ 

τούτου δεν δημιουργούνται σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται 

κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. Την 

31.12.2014, η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη 

από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, 

περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναλύονται ως εξής: 

 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 31.12.2014 31.12.2013

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.090.827 1.453.990

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές  απαιτήσεις 6.267.213 4.722.144

Σύνολα 7.358.040 6.176.134  

 

(β) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων.   

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. 

Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 

εκθέτουν την Εταιρείασε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρίας είναι να διατηρεί μέρος 

των δανείων του σε μεταβλητό και μέρος σε σταθερό επιτόκιο.  
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Ο πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία στα Αποτελέσματα Περιόδου και στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας σε 

μια ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων κατά +/- 1% . 

 

ποσά σε χιλ. € +1% -1% +1% -1%

2014 (108)                108 (108)     108

2013 (121) 121 (121) 121

Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου

Επίδραση στην

Καθαρή Θέση

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων 

από τα πιστωτικά ιδρύματα. Στο τέλος του 2014 η Εταιρεία διατηρούσε διαθέσιμα ύψους € 1.1 εκ. περίπου. 

Η εταιρεία έχει πάγια τακτική να μην κάνει χρήση του συνόλου των διαθέσιμων γραμμών του και ανά πάσα 

χρονική περίοδο να υπάρχουν διαθέσιμα πιστωτικά όρια ή ταμειακά διαθέσιμα τουλάχιστον 20% επί του 

συνόλου. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας για 31.12.2014 και 31.12.2013 έχει ως εξής:  

 

 Εντός 6

μηνών 

 6 έως

12 μήνες 

 1 έως

5 έτη 

 Πάνω

από 5 έτη 

 Δανειακές Υποχρεώσεις 4.377.498 411.400 6.584.400                 -  

 Εμπορικές υποχρεώσεις 875.712                  -                      -                  -  

 Λοιπές υποχρεώσεις 401.261                  -                      -                  -  

Σύνολο 5.654.470 411.400 6.584.400 -

31.12.2014

 

 

 Εντός 6

μηνών 

 6 έως

12 μήνες 

 1 έως

5 έτη 

 Πάνω

από 5 έτη 

 Δανειακές Υποχρεώσεις 822.800 9.281.481                 -  

Εμπορικές υποχρεώσεις 467.848                  -                 -                  -  

Λοιπές υποχρεώσεις 254.745                  -                 -                  -  

Σύνολο 1.545.393 9.281.481 - -

31.12.2013

 

 

(δ) Κίνδυνος αυξομείωσης τιμών πρώτων υλών 

Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών πώλησης δεν συμπίπτει με το ρυθμό μεταβολής της τιμής κτήσης τους με 

αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους στην περίπτωση ανοδικών τιμών και τη μείωσή του 

στην περίπτωση πτωτικών τάσεων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρμόζει σταθερή πολιτική αποθεμάτων ενώ 

μέσω της πολύχρονης συνεργασίας της με τους προμηθευτές της φροντίζει να ενημερώνεται το συντομότερο 

δυνατό για τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών της εφαρμόζοντας την ανάλογη 

εμπορική πολιτική. 

 

(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του διεξάγεται 
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σε Ευρώ. Μικρό μέρος των αγορών εμπορευμάτων της Εταιρίας γίνεται σε Δολάριο Αμερικής. 

Η Εταιρεία για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου πραγματοποιεί συμβάσεις προαγοράς συναλλάγματος. 

Οι πίνακες με τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα για την Εταιρεία έχουν ως εξής:  

ποσά σε Ξένο Νόμισμα USD USD

31 Δεκεμβρίου 2014

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 1.764 0 0

Χρημ/κές υποχρεώσεις 0 0 0

Σύνολα 1.764 0 0

Βραχυπρόθεσμης

Λήξεως

Μακροπρόθεσμης

Λήξεως

 

 

ποσά σε Ξένο Νόμισμα USD USD

31 Δεκεμβρίου 2013

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 483.786 0 0

Χρημ/κές υποχρεώσεις 0 0 0

Σύνολα 483.786 0 0

Βραχυπρόθεσμης

Λήξεως

Μακροπρόθεσμης

Λήξεως

 

Η μεταβολή στα αποτελέσματα και την Καθαρή Θέση της Εταιρείας από μία ενδεχόμενη μεταβολή σε ξένο 

νόμισμα έχει ως εξής: 

Αν το € ενδυναμωθεί σε σχέση με το USD κατά +10%: 

 

Επίδραση στην

Καθαρή Θέση

ποσά σε € USD USD

31 Δεκεμβρίου 2014 -111 -111

31 Δεκεμβρίου 2013 -23.717 -23.717

Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου

 

Αν το € αποδυναμωθεί σε σχέση με το USD κατά -10%: 

Επίδραση στην

Καθαρή Θέση

ποσά σε € USD USD

31 Δεκεμβρίου 2014 130 130

31 Δεκεμβρίου 2013 27.425 27.425

Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου

 

5.1  Διαχείριση κεφαλαίου 

 
Η πολιτική της Εταιρίας συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς και να επιτρέπει την μελλοντική ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων του. Η Εταιρία παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει ως τα καθαρά 

αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής θέσης, καθώς επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των 

μερισμάτων στους μετόχους . 

Η Εταιρία προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές με 

υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε μια ισχυρή και υγιής 

κεφαλαιακή θέση. 
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6  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η Διοίκηση της εταιρίας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των 

μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά 

αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των 

οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την 31.12.2014, αφορούν 

κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων καθώς και εκτιμήσεις 

αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. 

7 Πληροφοριακά Στοιχεία επί των Λογαριασμών 

7.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:  

 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα
Λοιπός εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

   Αξία Κτήσης 

 Σύνολο Αξίας την 01.01.2013 935.570 3.935.848 5.613.711 169.055 211.291 148.552 11.014.027

 Προσθήκες 0 0 350 0 10.620 60.099 71.069

 Πωλήσεις/ Διαγραφές 0 0 0 0 0 -87.026 -87.026

 Μεταφορές 0 3.314,00 111.280,20 0 0 -114.594 0

 Σύνολο Αξίας την 31.12.2013 935.570 3.939.162 5.725.341 169.055 221.911 7.031 10.998.070

 Αποσβέσεις 

 Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2013 0 -1.527.864 -3.565.268 -143.430 -186.036 0 -5.422.598

 Αποσβέσεις περιόδου 0 -180.832 -384.138 -5.565 -8.238 0 -578.772

 Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2013 0 -1.708.696 -3.949.406 -148.995 -194.274 0 -6.001.370

 Λογιστική αξία την 31.12.2013 935.570 2.230.467 1.775.936 20.060 27.637 7.031 4.996.700

   Αξία Κτήσης 

 Σύνολο Αξίας την 01.01.2014 935.570 3.939.162 5.725.341 169.055 221.911 7.031 10.998.070

 Προσθήκες 0 0 2.200 0 2.213 31.797 36.209

 Επανεκτίμηση εύλογης αξίας στην αξία κτήσης 68.759 675.381 699.851 0 0 0 1.443.990

 Μεταφορά αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης 

εύλογης αξίας 
0 -1.889.660 -4.323.415 0 0 0 -6.213.075

 Μεταφορές 0 0 0 0 871 -871 0

 Σύνολο Αξίας την 31.12.2014 1.004.329 2.724.883 2.103.977 169.055 224.994 37.956 6.265.194

 Αποσβέσεις 

 Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2014 0 -1.708.696 -3.949.406 -148.995 -194.274 0 -6.001.370

 Αποσβέσεις περιόδου 0 -180.964 -374.010 -4.484 -9.746 0 -569.204

 Μεταφορά αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης 

εύλογης αξίας 
0 1.889.660 4.323.415 0 0 0 6.213.075

 Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2014 0 0 0 -153.479 -204.020 0 -357.499

 Λογιστική αξία την 31.12.2014 1.004.329 2.724.883 2.103.977 15.576 20.974 37.956 5.907.695  

 

Αναπροσαρμογή ενσώματων παγίων 

Η Διοίκηση της Εταιρίας και του Ομίλου, για να απεικονίσει ορθότερα τις πραγματικές αξίες των περιουσιακών 

τους στοιχείων, αποφάσισε την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής στην επιμέτρηση των οικοπέδων, κτιρίων και 

μηχανημάτων από το ιστορικό κόστος σε εύλογη αξία. Στην απόφαση αυτή συνέβαλλαν οι εξής παράγοντες: 

- Οι σημαντικές ανατιμήσεις στις αξίες των οικοπέδων των θυγατρικών εξωτερικού οι οποίες μέχρι πρότινος 

εμφάνιζαν στις Εταιρικές οικονομικές τους καταστάσεις αξίες στο κόστος κτήσης. 
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- Οι αναβαθμίσεις και βελτιώσεις των μηχανημάτων και το επίπεδο συντήρησής τους, λόγω των οποίων οι 

εύλογες αξίες τους είναι σημαντικά ψηλότερες σήμερα από τις αξίες στο ιστορικό κόστος, μειωμένο με τις 

σωρευμένες αποσβέσεις, έως την ημερομηνία σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων. 

Οι μέθοδοι αποτίμησης σε εύλογη αξία που χρησιμοποιήθηκαν με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 13 είναι οι παρακάτω: 

Οικόπεδα και Κτίρια 

Για τα οικόπεδα και κτίρια η εκτίμηση της εύλογης αξίας των υποκείμενων σε εκτίμηση ιδιοκτησιών 

προσδιορίστηκε με συνδυαστική χρήση της Συγκριτικής Μεθόδου (Comparable Principle), της Υπολειμματικής 

Μεθόδου (Residual Approach) και της Μεθόδου Απαξιωμένου Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated 

Replacement Cost).  

Σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, η εμπορικής αξία προσδιορίστηκε με βάση τα διαθέσιμα 

συγκριτικά στοιχεία, τόσο σε επίπεδο πράξης κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, όσο και σε επίπεδο 

διάθεσης μετά από επίπεδο πρώτης διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από την 

ενεργή βάση δεδομένων των εκτιμητριών εταιρειών. Τα διαθέσιμα στοιχεία αξιολογήθηκαν ως απολύτως 

επαρκή για την εξαγωγή έγκυρων και ασφαλών συμπερασμάτων. 

 

Μηχανήματα 

Για τα μηχανήματα οι εύλογες αξίες προσδιορίστηκαν με τη χρήση της Συγκριτικής Μεθόδου (Comparable 

Principle). Στα πλαίσια της εφαρμογής της μεθόδου και προς την προσαρμογή των στοιχείων της αγοράς στα 

δεδομένα των υπό μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές απαξίωξης χρονικής, λειτουργικής και 

προσαρμογών, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να απεικονίζει την αγοραία αξία.  

Οι μελέτες εκτίμησης ανατέθηκαν σε ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο εκτιμητή, που διαθέτει τις απαιτούμενες 

πιστοποιήσεις για τον προσδιορισμό των εύλογων αξιών των παγίων.  

Ως ημερομηνία αναφοράς των εκτιμήσεων, από τις οποίες προέκυψαν οι εύλογες αξίες των οικοπέδων, κτιρίων 

και μηχανημάτων της Εταιρείας, αναφέρεται η 31η Δεκεμβρίου 2014. Η ημερομηνία αυτή είναι σχετική με την 

κατάσταση των παγίων, την κατάσταση της κτηματαγοράς, τις οικονομικές συνθήκες της οικονομίας, στην 

οποία βρίσκονται τα σχετιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης που 

επικρατούν σε αυτές.  

Η επίδραση από την επανεκτίμηση των οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Περιόδου και την Καθαρή Θέση της Εταιρίας παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 Κατάσταση

Αποτελεσμάτων

Περιόδου 

 Κατάσταση

Συνολικών

Εσόδων 

 Επίδραση 

στην

Καθαρή Θέση 

Γήπεδα -Οικόπεδα 0 68.759 68.759

Κτίρια 0 675.381 675.381

 Μηχ/γικός εξοπλισμός -125.446 825.297 699.851

Σύνολο Επανεκτίμησης -125.446 1.569.436 1.443.990

Αναβαλλόμενη Φορολογία 32.616 -408.053 -375.437

Αποθεματικά από αποτίμηση παγίων σε Εύλογη Αξία -92.830 1.161.383 1.068.553  
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Η επίδραση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου ποσού €125 χιλ. έχει απεικονιστεί στις ζημιές από 

αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία. 

Για τα πάγια που επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία, η αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 εάν εμφανίζονταν 

στην αξία κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις θα ήταν: Οικόπεδα € 935,6 χιλ., Κτίρια € 2.049,5 χιλ. και 

Μηχανήματα € 1.404,1 χιλ.   

Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται τα κάτωθι εμπράγματα βάρη: 

Επί του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. στην κτηματική περιοχή της τέως Κοινότητας 

Ροδίτσας του Ν. Φθιώτιδας,, στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, επιφάνειας 26.180,00 τ.μ. μετά των συστατικών και των 

παραρτημάτων του, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του, παραχωρήθηκε Α’ προσημείωση υποθήκης 

αξίας € 4.000 χιλ. υπέρ έκαστου Ομολογιούχου Δανειστή για τα δύο Ομολογιακά Δάνεια που έχει συνάψει η 

θυγατρική με την EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Λογισμικά προγράμματα        Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2013 21.828 21.828

μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις -19.328 -19.328

  Λογιστική αξία την 1.1.2013 2.500 2.500

Προσθήκες 1.245 1.245

Αποσβέσεις χρήσεως -1.605 -1.605

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2013 23.073 23.073

μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις -20.933 -20.933

  Λογιστική αξία την 31.12.2013 2.140 2.140

Προσθήκες 376 376

Αποσβέσεις χρήσεως -861 -861

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2014 23.449 23.449

μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις -21.794 -21.794

  Λογιστική αξία την 31.12.2014 1.655 1.655  

7.3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

31.12.2014 31.12.2013

Δοσμένες Εγγυήσεις 2.261 1.992 

Σύνολο 2.261 1.992  

 

Τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνουν τις δοσμένες εγγυήσεις που πρόκειται να 

εισπραχθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύνταξης του 

Ισολογισμού.  
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7.4 Αποθέματα  

 

31.12.2014 31.12.2013

Εμπορεύματα 40.570 30.826

Προϊόντα Έτοιμα  και Ημιτελή 801.602 800.308

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά 2.236.537 1.743.114

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 34.943 226.126

Σύνολο 3.113.653 2.800.373  

 

 

7.5 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις   

 

31.12.2014 31.12.2013

Πελάτες. 4.658.608 3.884.201

Γραμμάτια εισπρακτέα 1.000 0

Επιταγές εισπρακτέες 2.309.953 1.678.993

Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες και χρεώστες

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -850.303 -1.004.542

Σύνολο 6.119.257 4.558.652  

 

Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων απομείωσης έχει ως εξής:  

31.12.2014 31.12.2013

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.004.542 2.782.996

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων -251.690 -2.278.454

Σχηματισμός νέας πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 97.451 500.000

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 850.303 1.004.542  

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες τα οποία σε γενικές γραμμές 

βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, την οικονομική συγκυρία καθώς και την εκτίμηση 

σχετικών οικονομικών πληροφοριών. Σε κάθε ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης όλες οι 

καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για 

επισφαλείς απαιτήσεις. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για 

επισφαλείς απαιτήσεις.Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις  λογιστικές αξίες. 

Ο χρονικός ορίζοντας είσπραξης των απαιτήσεων, από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου για την εταιρεία 

φαίνεται παρακάτω: 

 

Χρονικός Ορίζοντας (Μέρες)

2014
0-120 121-150 151-180 181+ Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ 4.721.833 336.952 234.903 825.569 6.119.257  

 

Χρονικός Ορίζοντας (Μέρες)

2013
0-120 121-150 151-180 181+ Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ 3.558.305 154.202 114.353 731.792 4.558.652  

Υπόλοιπα μέχρι και 150 μέρες από την έκδοση του τιμολογίου αφορούν μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.  
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7.6 Λοιπές απαιτήσεις     

 

31.12.2014 31.12.2013

Χρεώστες διάφοροι 37.117 40.423

Αγορές αποθεμάτων υπό παραλαβή 92.391 100.006

Έξοδα επομένων χρήσεων 13.655 17.843

 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & 

πιστώσεων 
4.793 5.220

Σύνολο 147.956 163.492  

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

7.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  

 
31.12.2014 31.12.2013

Διαθέσιμα στο ταμείο 478 2.312

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 1.090.350 1.451.678

Σύνολο 1.090.827 1.453.990  

7.8 Μετοχικό κεφάλαιο  και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

 
Το σύνολο των κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί είναι τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) μετοχές με 

ονομαστική αξία 10 € ανά μετοχή. 

 

31.12.2014 31.12.2013

Μετοχικό  Κεφάλαιο (420.000 μετ * 10  €) 4.200.000 4.200.000

Σύνολο 4.200.000 4.200.000  

 

7.9 Αποθεματικά Κεφάλαια 

 

Τακτικό 

αποθεματικο

Έκτακτα 

Αποθεματικά

Αποθεματικά από 

αποτίμηση 

ακινήτων σε 

Εύλογη Αξία

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013 353.488 1.308.871 0 1.662.360
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 0 0 0 0

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013 353.488 1.308.871 0 1.662.360

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 0 0 1.161.383 1.161.383

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014 353.488 1.308.871 1.161.383 2.823.742  

Για το αποθεματικό από αποτίμηση ακινήτων σε Εύλογη Αξία βλέπε σχετικά σημείωση 7.1 Ενσώματα 

περιουσιακά στοιχεία. 
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7.10 Δανειακές υποχρεώσεις  

 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31/12/2014 και 31/12/2013 αναλύονται ως εξής: 

Δανειακές υποχρεώσεις 31.12.2014 31.12.2013

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ομολογιακά Δάνεια 7.167.200

Μείον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση -582.800

Σύνολο  μακροπροθέσμων  υποχρεώσεων (α)

6.584.400 0

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια τραπεζών 3.450.581 2.700.581

Ομολογιακά Δάνεια 7.403.700

Χρηματοδοτήσεις μέσω factoring 755.516

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (β) 4.206.098 10.104.281

Πλέον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση 582.800 0

Γενικό Σύνολο  (α)+(β) 11.373.298 10.104.281  

 

Αναφορικά με το συνολικό δανεισμό (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια) παρατίθενται παρακάτω ο 

πίνακας μελλοντικών αποπληρωμών για την Εταιρία κατά την 31.12.2014 και 31.12.2013: 

 

Δάνεια  & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 31.12.2014 31.12.2013

Μεταξύ 1 και 2 ετών 4.788.898 10.104.281

Μεταξύ 2 και 5 ετών 6.584.400 0

Σύνολα 11.373.298 10.104.281

Εταιρία

 

 

Βάσει της από 16/06/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. και της 

συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό της Συμβούλιο, την 28η Δεκεμβρίου 2011 προέβη 

στην υπογραφή σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, πενταετούς διάρκειας, ποσού € 4.000 χιλ., με την «EΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ». Κατά την 04/11/2014 η Εταιρεία προχώρησε σε τροποποίηση του δανείου, 

σύμφωνα με την οποία παρατείνεται ο ορίζοντας αποπληρωμής έως τον Δεκέμβριο του 2016, υπό την 

προϋπόθεση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης υπέρ του ομολογιούχου σε ακίνητο της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. 

Λαμίας. Την 31/12/2014 το αναπόσβεστο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν σε € 3.513 χιλ. . 

Βάσει της από 16/06/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. και 

της συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό της Συμβούλιο, την 22η Οκτωβρίου 2012 

προέβη στην υπογραφή σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, τριετούς διάρκειας, ποσού € 4.000 χιλ., με την 

«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E». Κατά την 02/09/2014 η Εταιρεία προχώρησε σε τροποποίηση του 

δανείου, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται ο ορίζοντας αποπληρωμής έως τον Φεβρουάριο του 2016, υπό 
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την προϋπόθεση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης υπέρ του ομολογιούχου σε ακίνητο της Εταιρείας στη 

ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Την 31/12/2014 το αναπόσβεστο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν σε € 3.654 χιλ.  

Τα ομολογιακά δάνεια που έχει εκδώσει η Εταιρεία είναι απλά μη μετατρέψιμα, διάρκειας έως πέντε ετών. Οι 

όροι των ομολογιακών δανείων προβλέπουν περιπτώσεις καταγγελίας που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μη 

εμπρόθεσμη καταβολή πληρωμών, μη συμμόρφωση με τις γενικές και τις οικονομικές διασφαλίσεις που έχουν 

παρασχεθεί, κτλ. Στους όρους των ομολογιακών δανείου της Εταιρείας συνολικού ποσού 7,4 εκ € μεταξύ 

άλλων συμπεριλαμβάνονται και οι οικονομικές ρήτρες, οι οποίες περιλαμβάνουν προϋποθέσεις διατήρησης 

συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών όπως:  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Συνολικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια, Κέρδη προ 

φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων («ΕΒITDΑ»)/Καθαροί 

χρεωστικοί τόκοι. 

Για τα παραπάνω δάνεια στην Εταιρία δόθηκε συναίνεση των ομολογιούχων (waiver) με ημερομηνία 

18/12/2014, προκειμένου να μη συντρέχει γεγονός καταγγελίας λόγω μη τήρησης των χρηματοοικονομικών 

δεικτών κατά την 31/12/2014. 

Το μέσο επιτόκιο δανεισμού ανέρχεται για το 2014 σε  5,1% (χρήση 2013:  5,6%) 

Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών ακινήτων οι οποίες 

αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ανωτέρω. 

7.11 Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων  

 
Το ποσό των € 211.740,21 αφορά το υπόλοιπο των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της εταιρίας βάσει 

Ν.2601/98, μετά τη μεταφορά των εσόδων από αναλογούσες επιχορηγήσεις στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων 

περιουσιακών στοιχείων. 

7.12 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος     

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

εφόσον υπάρχει δικαίωμα για συμψηφισμό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 

Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων της Εταιρείας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, προκειμένου το 

υπόλοιπο που εμφανίζεται στον ισολογισμό να απεικονίζει τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. Για την 

τρέχουσα, ο συντελεστής της αναβαλλόμενης φορολογίας υπολογίστηκε με 26%. 
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Πάγια

Προβλεψεις 

Αποζημίωσης 

Προσωπικού

Προβλέψεις 

επισφαλών 

απαιτήσεων

Φορολογικές 

ζημιές
Σύνολο

1/1/2013 (214.810) 12.621 0 180.645 (21.544)

Πίστωση/(Χρέωση) στην  στην κατάσταση Αποτελεσμάτων 15.557 (151) 15.406

Επίδραση από αλλαγή συντελεστή αναβ.φορολ. στην κατάσταση Αποτελεσμάτων (64.443) 4.278 (60.165)

Πίστωση/(Χρέωση) στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων (1.765) (1.765)

Επίδραση από αλλαγή συντελεστή αναβ.φορολ. στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 491 491

31/12/2013 (263.696) 15.474 0 180.645 (67.577)

1/1/2014 (263.696) 15.474 0 180.645 (67.577)

Πίστωση/(Χρέωση) στην  στην κατάσταση Αποτελεσμάτων 48.048 206.433 (180.645) 73.837

Πίστωση/(Χρέωση) στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων (408.053) 5.340 (402.714)

31/12/2014 (623.701) 20.813 206.433 0 (396.454)   

 

7.13   Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 31.12.2014 31.12.2013

 Υποχρέωση καθορισμένων παροχών  89.119 59.513

89.119 59.513

 Ταξινομημένη ως : 

 Μακροπρόθεσμη υποχρέωση  89.119 59.513  

 

Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχει ως εξής: 

 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 31.12.2014 31.12.2013

 Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η 

Ιανουαρίου 59.513 63.105

 Τρέχον κόστος απασχόλησης 6.772 8.421

 Έξοδο τόκων 2.297 2.387

 Eπανεκτιμήσεις - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από 

μεταβολές χρηματοοικονομικών παραδοχών 
20.699 (5.210)

 Eπανεκτιμήσεις - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από 

μεταβολές εμπειρικων παραδοχών 
(162) 2.199

 Παροχές πληρωθείσες 0 (55.746)

 Κόστος διακανονισμών 0 44.357

 Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η 

Δεκεμβρίου 89.119 59.513  

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι: 

 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 31.12.2014 31.12.2013

 Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 6.772 8.421

 Kαθαρός τόκος  πάνω στην υποχρέωση παροχών 2.297 2.387

 Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 9.069 10.808  

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 
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Προγράμματα καθορισμένων παροχών 31.12.2014 31.12.2013

 Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε 

χρηματοοικονομικές παραδοχές  
-20.699 5.210

 Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε 

εμπειρικές παραδοχές  
162 (2.199)

 Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγνωρισμένα στα 

λοιπά συνολικά έσοδα -20.537 3.011  

 

Οι σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση είναι οι ακόλουθες: 

31.12.2014 31.12.2013

 Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,14% 3,86%

 Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,75% 2,00%

 Πληθωρισμός 1,75% 2,00%

 Eκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής  19,57 19,45  

Το ποσό της υποχρέωσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις χρησιμοποιούμενες υποθέσεις, και ιδιαίτερα στις 

υποθέσεις αύξησης των αποδοχών και του προεξοφλητικού επιτοκίου. Ειδικότερα: Η υποχρέωση για την 

Εταιρεία μειώνεται κατά 27% εάν το επιτόκιο προεξόφλησης είχε μείνει στο επίπεδο της προηγούμενης 

αποτίμησης. Η υποχρέωση για την Εταιρεία αυξάνεται κατά 5% εάν το ποσοστό αύξησης αποδοχών αυξηθεί 

κατά 0.25 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

7.14 Προμηθευτές και Συναφείς υποχρεώσεις  

 

31.12.2014 31.12.2013

Προμηθευτές 875.712 467.848

Σύνολο 875.712 467.848  

 

7.15 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

31.12.2014 31.12.2013

Βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις κατά 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων
0 33.781

Προκαταβολές πελατών 58.566 50.531

Πιστωτές  Διάφοροι 0 117.116

Δουλευμένα έξοδα 149.387 4.637

Ασφαλιστικοί  οργανισμοί 40.637 48.679

Λοιπά 152.671 0

Σύνολο 401.261 254.745  

Οι όροι πληρωμής των προμηθευτών του εσωτερικού κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του προμηθευτή από 

45 έως και 120 ημέρες. Όσον αφορά τους προμηθευτές εξωτερικού οι μέρες εξόφλησης κυμαίνονται από 30 

μέχρι και 120 ημέρες. Οι μέσες σταθμικές μέρες εξόφλησης προμηθευτών εξωτερικού είναι 42 ενώ οι 

αντίστοιχες για προμηθευτές εσωτερικού είναι 60. 
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7.16 Κύκλος εργασιών 

 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 για το διάστημα 1.1.2014 έως 31.12.2014  είναι η 

κάτωθι:  

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Κωδ.   51.52 Κωδ.   46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  618.922 191.054

Κωδ.   28.11 Κωδ.   25.11
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών 

σκελετών                     
11.796.615 9.675.097

Σύνολο                                                                                         12.415.536 9.866.151  
 
Επιπλέον παρακάτω φαίνεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση της 

Εταιρείας, εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό. 

 

Ποσά  σε Ευρώ

Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα

Κύκλος εργασιών 9.971.116 2.444.420 12.415.536 7.502.146 2.364.005 9.866.151

Σύνολο 9.971.116 2.444.420 12.415.536 7.502.146 2.364.005 9.866.151

1.1.- 31.12.20131.1.- 31.12.2014

  

7.17 Κόστος πωληθέντων 

 
1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 9.822.436 7.658.049

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 521.873 706.428

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 333.821 230.049

Παροχές Τρίτων 133.414 98.337

Διάφορα έξοδα 40.637 41.745

Αποσβέσεις παγίων 558.267 572.269

Σύνολο 11.410.448 9.306.878  
 

7.18 Λοιπά έσοδα 

 
1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 233.094 216.181

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 787 1.214

Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων 115.156 102.036

Λοιπά έκτακτα έσοδα 7.228 1.593

Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0 11.389

Σύνολο 356.265 332.413  
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7.19 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 
1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 225.543 228.464

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 49.430 103.722

Παροχές Τρίτων 40.274 42.614

Φόροι - Τέλη 46.141 48.810

Διάφορα έξοδα 61.904 68.057

Αποσβέσεις παγίων 11.606 10.473

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 6.772 8.421

Σύνολο 441.671 510.560  

7.20 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 
1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 125.787 236.933

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 280.049 160.544

Παροχές Τρίτων 34.892 46.417

Διάφορα έξοδα 415.712 331.318

Αποσβέσεις παγίων 192 314

Σύνολο 856.632 775.526  

7.21 Λοιπά έξοδα    

 
1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Λοιπά έκτακτα 23.093 58.326

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 97.451 500.000

Σύνολο 120.543 558.326  
 

7.22 Χρηματοοικονομικό κόστος 

 
1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Πιστωτικοί τόκοι τραπεζων 8.090 40.243

Συνολο Χρηματοοικονομικών Εσόδων 8.090 40.243

Χρεωστικοί τόκοι -618.518 -517.405

Διαφορα τραπεζικά έξοδα 0 -40.749

Συνολο Χρηματοοικονομικών Εξόδων -618.518 -558.154

Σύνολο -610.428 -517.911  

 

7.23 Φόροι  

 

1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Αναβαλλόμενη Φορολογία -73.837 44.759

Σύνολο -73.837 44.759  

O φόρος της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα πρόεκυπτε εάν χρησιμοποιούσαμε τον 

Μέσο Σταθμικό Φορολογικό Συντελεστή, ως εξής: 
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2014 2013

Ζημιές προ φόρων εισοδήματος (793.366) (1.470.638)

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον  

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 26% 
(206.275) (382.366)

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν 

εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
24.500 176.654

Φορολογική επίδραση ζημιών χρήσεως για 

τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση

107.938 190.306

Επίδραση από μεταβολές φορολογικών 

συντελεστών
60.165

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
(73.837) 44.759

 

 

7.24 Ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων βάσει της αποτίμησης αυτών σε εύλογες αξίες 

IFRS 13  

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες στη Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης ταξινομήθηκαν σε τρία επίπεδα ιεραρχίας. Ο πίνακας ταξινόμησης των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ορίζεται βάσει της ποιότητας των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της 

εύλογης αξίας, ως εξής: 

 

Επίπεδο 1: χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες με τη χρήση τιμών ενεργούς αγοράς 

Επίπεδο 2: χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες με τη χρήση άλλων αδιαμφισβήτητα 

αντικειμενικών τιμών εκτός ενεργούς αγοράς 

Επίπεδο 3: χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται βάσει εκτιμήσεων της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν 

παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά. 

 

Παρατίθεται για την Εταιρεία οι παρακάτω πίνακες ταξινόμησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων που 

επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες, βάσει των τριών επιπέδων που αναφέρονται: 

 

31.12.2014 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία Ενεργητικού

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 0 5.833.188 0 5.833.188

Σύνολο 0 5.833.188 0 5.833.188

Σύνολο εύλογων αξιών την 31.12.2014 0 5.833.188 0 5.833.188

Εταιρεία
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7.25 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 
Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για την εταιρία κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη 

χρήση έχει ως εξής : 

Άτομα 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 32 35 

 

7.26 Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις 

 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της 

συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. Η Εταιρεία την 31.12.2014 διέθετε εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων ποσού 

€41χιλ και για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού €850χιλ.  

7.27 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

 
Για την εταιρία ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος μέχρι και τη χρήση 2007 και παραμένουν 

ανέλεγκτες οι χρήσεις 2008, 2009 και 2010. 

Για τη χρήση του 2011 και 2012, ο φορολογικός έλεγχος, για την εταιρεία, διενεργήθηκε από την ελεγκτική 

Εταιρεία ΣΟΛ ΑΕΟΕ, ενώ για τη χρήση 2013 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την ελεγκτική Εταιρεία 

GRANT THORNTON Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 82 παραγρ. 5 2238/1994. Από την διεξαγωγή του ελέγχου δεν 

προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που είχαν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις όπως 

απεικονίσθηκαν.  

Για τη χρήση 2014 στην εταιρία ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την GRANT THORNTON A.E. 

σύμφωνα με άρθρο 65 Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013.  Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η 

Διοίκηση της εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, η Εταιρεία έχει σχηματισμένες προβλέψεις για ενδεχόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις ποσού € 147 χιλ. η οποία περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Λοιπές Προβλέψεις».  
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7.28 Διεταιρικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Εταιρίες 

 

Διεταιρικές Πωλήσεις 

Ποσά  σε  ευρώ. 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Πωλήσεις  αγαθών

Μητρική(ΣΙΔΜΑ) 8.275 812

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη (ομίλου ΣΙΔΜΑ) 0 10.313

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη (ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ) 918.564 1.150.316

Σύνολα 926.839 1.161.441  

 

Ποσά  σε  ευρώ. 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Πωλήσεις  Υπηρεσιών

Μητρική(ΣΙΔΜΑ) 1.676 7.221

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη (ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ) 4.480 3.250

Σύνολα 6.156 10.471  

 

Διεταιρικές Αγορές και έξοδα 

Ποσά  σε  ευρώ. 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Αγορές  Αγαθών

Μητρική(ΣΙΔΜΑ) 20.142 26.874

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη (ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ) 61.628 0

Σύνολα 81.770 26.874  

Ποσά  σε  ευρώ. 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Αγορές  Υπηρεσιών

Μητρική(ΣΙΔΜΑ) 10.540 10.792

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη (ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ) 7.637 5.480

Σύνολα 18.177 16.273  

 

Διεταιρικές Πωλήσεις και Αγορές Παγίων 

Ποσά  σε  ευρώ. 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Αγορές  Παγίων

Μητρική 2.200 20.796

Σύνολα 2.200 20.796  

 

Διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Ποσά  σε  ευρώ. 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Μητρική(ΣΙΔΜΑ) 8.527 3.921

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη (ομίλου ΣΙΔΜΑ) 0 10.313

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη (ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ) 399.391 478.445

Σύνολα 407.918 492.679  
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Ποσά  σε  ευρώ 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Υποχρεώσεις προς  συνδεδεμένα μέρη

Μητρική(ΣΙΔΜΑ) 36.776 29.622

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη (ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ) 88.738 10.141

Σύνολα 125.514 39.763  

 

7.29 Αμοιβές Μελών Δ.Σ και Διευθυντικού Προσωπικού 

 

Οι αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικού Προσωπικού ανήλθαν στη χρήση 2014 για την 

εταιρία στο ποσό € των 190.978 . 

 

1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 30.000 36.000

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 160.978 261.478

Σύνολο 190.978 297.478  

7.30 Αμοιβές Ορκωτών 

 
Σύμφωνα με το Ν. 2190 αρθρ. 43α παρ. 1 περιπτ. κ, οι αμοιβές που κατέβαλλε η Εταιρεία σε νόμιμους 

ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών ανήλθαν σε €20χιλ και 

των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης σε €14χιλ. 

 

7.31 Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 

 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν στην Εταιρεία, 

στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας την 19 Μαρτίου 2015 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.panelko.gr . Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά στοιχεία και 

πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν 

την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών 

της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

 

 

Χαλάνδρι,  19 Μαρτίου 2015 
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