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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. την 19/03/2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση www.fidiashellas.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά 

στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν 

στον αναγνώστη ορισμένα μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών 

επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης. 

 

Ευάγγελος Νικ. Χαϊδάς 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
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Ετήσια Οικονομική έκθεση για την  χρήση από 1η Ιανουαρίου  έως 31 Δεκεμβρίου  2015 

 

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 

 
Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 

Της χρήσης από 
1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015 

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους 

συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά τη χρήση 2015. H Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του άρθρου 136 του Κ.Ν 2190/20, για εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Α. Εξέλιξη των επιδόσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2015. 

 

Α.1.    Εταιρεία 

 

Εξέλιξη Εργασιών 

 

• Κύκλος Εργασιών 

Κατά τη Χρήση του 2015 ανήλθε σε ευρώ 823.036 ενώ το αντίστοιχο  ποσό κατά  τη Χρήση του 2014 

ανερχόταν σε  ευρώ 717.147. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά ευρώ 105.889 και σε ποσοστό 14,77%. 

• Μικτά αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος) 

 Κατά τη Χρήση του 2015 ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 156.570 ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2014 

ανερχόταν σε ευρώ 49.136. Σημειώθηκε αύξηση των ζημιών  κατά ευρώ 107.434 και σε ποσοστό 218,65%.   

• Δαπάνες Διοίκησης  

Κατά τη Χρήση του 2015, ανήλθαν σε ευρώ 22.443 ενώ το αντίστοιχο  ποσό κατά τη Χρήση του 2014 

ανερχόταν σε ευρώ 35.952. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά ευρώ 13.509 και σε ποσοστό 37,58%. 

• Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων  (EBITDA) 

Κατά τη Χρήση του 2015 ανήλθαν σε ζημιά ευρώ 17.727 ενώ το αντίστοιχο  ποσό κατά τη Χρήση του 2014 

ανερχόταν σε  κέρδη ευρώ 86.893,81. Σημειώθηκε δηλαδή επιδείνωση του αποτελέσματος κατά ευρώ 

104.467. 

 • Αποτελέσματα προ φόρων 

Κατά τη Χρήση του 2015, υπήρχαν ζημιές που ανήλθαν σε ευρώ 102.529  ενώ το αντίστοιχο  ποσό κατά τη 

Χρήση του 2014 υπήρχαν κέρδη που ανήλθαν σε ευρώ 5.860. Σημειώθηκε δηλαδή επιδείνωση του 

αποτελέσματος κατά  ευρώ 108.389. 

• Κέρδη - Ζημίες μετά από φόρους 
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Κατά τη Χρήση του 2015 υπήρχαν ζημιές που ανήλθαν σε ευρώ 119.219 ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη 

Χρήση του 2014 υπήρχαν κέρδη που ανερχόταν σε  ευρώ 13.021. Σημειώθηκε δηλαδή επιδείνωση του 

αποτελέσματος κατά 132.240.  

 

Σημειώνουμε ότι τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 είχαν καταστεί αρνητικά και συνεπώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επιπλέον το 

κεφάλαιο κίνησης έχει καταστεί αρνητικό κατά το ποσό των € 1.695.521. Η Διοίκηση της Εταιρείας 

προτίθεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να θεραπεύσει τα Ίδια Κεφάλαια. Στα πλαίσια 

αυτά, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους και αναθεώρησης υφιστάμενων συμφωνιών με 

συνεργάτες προχώρησε στην σύναψη σύμβασης με την ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ για την αποθήκευση και 

διαχείριση των αποθεμάτων της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις  της ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ 

ΑΕ επί της οδού Τήνου 12Α Βριλήσσια αξίας 6.000 ευρώ μηνιαίως.  

 

Β. Προοπτικές και αναμενόμενη εξέλιξη για τη χρήση 2016 

Η εταιρία εξαρτάται αποκλειστικά από την δραστηριότητα της μητρικής ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Παρά τις  

απρόβλεπτες διεθνείς αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας, η διοίκηση 

της εταιρίας αποσκοπεί στην βελτίωση του θετικού αποτελέσματος για την τρέχουσα χρήση 2016.  

 

Δ. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων & αβεβαιοτήτων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς και άλλους κινδύνους. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων της εταιρίας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση τους, στη 

χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. Η Οικονομική Διεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους 

κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η εταιρία, προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει εφόσον χρειαστεί τους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 

Επίσης δεν εκτελεί κερδοσκοπικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή 

δανειοληπτικές δραστηριότητες του Ομίλου.  

Ειδικότερα για τους κινδύνους αυτούς σημειώνουμε τα εξής: 

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία πραγματοποιεί το σύνολο των συναλλαγών του σε ευρώ, με συνέπεια να μην υφίσταται  

συναλλαγματικός κίνδυνος.  

 

2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτόν 

μέρη, γιατί ο σχεδόν αποκλειστικός πελάτης και βασικός μέτοχος κατά 90% έχει καταβάλει προκαταβολικά τις 

εργασίες ενός περίπου έτους.  
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3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι ανάγκες ρευστότητας προσδιορίζονται για χρονικό διάστημα 6 μηνών και επαναπροσδιορίζονται σε μηνιαία 

βάση. Οι δε ανάγκες πληρωμών παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας 

κατά την 31/12/2015 διαμορφώνεται αρνητικό και ανέρχεται σε € 1.665.870,96. Η Εταιρεία στα πλαίσια 

ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους, 

εξετάζει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Αποτελεσματική εκμετάλλευση και 

διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των εταιριών του Ομίλου και αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με 

συνεργάτες. 

 

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 είναι αρνητικά και συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για 

την άρση των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου αυτού και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων 

της. Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της 

επιχείρησης. 

 

4. Κίνδυνος αποθεμάτων-προμηθευτών 

Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 

ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Η Διοίκηση 

επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και προβαίνει σε κατάλληλες 

απομειώσεις. Επίσης, η Εταιρία θεωρεί ότι, η εξάρτηση από τους προμηθευτές είναι πολύ περιορισμένη και σε 

κάθε περίπτωση μη σημαντικός για τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, καθώς δεν υπάρχει σημαντική 

εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές, κανένας εκ των οποίων δεν προμηθεύει την Εταιρία με προϊόντα 

σε ποσοστό άνω του 10% του συνόλου των αγορών της.  

 

5. Εξάρτηση από Πελάτες 

Η πελατειακή βάση της εταιρίας δεν παρουσιάζει διασπορά και υφίσταται κίνδυνος εξάρτησης από μεγάλους 

πελάτες . Η εταιρεία στοχεύει στην ικανοποίηση όλο και μεγαλύτερου πλήθους πελατών αυξάνοντας αφενός 

την γκάμα των προϊόντων που διαθέτει και αφετέρου επιδιώκοντας την άμεση ικανοποίηση των αναγκών 

τους.  

 

Ε.  Παράθεση των σημαντικών συναλλαγών ανάμεσα στον Εκδότη στα  Συνδεδεμένα με αυτόν 

Μέρη 

Η εταιρεία προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια παρέχει υπηρεσίες σε 

αυτά και συγκεκριμένα αφορά  επεξεργασία μαρμάρων.  

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τα 

συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24. 
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Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη στη διάρκεια του, έχουν γίνει με 

τους ίδιους όρους που έγιναν και στη χρήση του 2014, ως εκ τούτου δεν επηρέασαν ουσιαστικά τη 

χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της μητρικής εταιρίας στην τρέχουσα χρήση. 

Τα διεταιρικά έσοδα και έξοδα, μεταξύ της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει, καθώς 

και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου στον 

οποίο ανήκει, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2015   31/12/2014 

Πωλήσεις 

Εμπορευμάτων / 
υπηρεσίες 

      

Μητρική 820.935 
 

715.933 

Λοιπά Συνδεδεμένα 
Μέρη 

- 
 

- 

Σύνολα 820.935 
 

715.933 

    
Λοιπά Έσοδα / 
Έξοδα    

Μητρική 72.000 
 

72.000 

Λοιπά Συνδεδεμένα 

Μέρη 
0 

 
3.819 

Σύνολα 72.000 
 

75.819 

    
Αγορές 

Εμπορευμάτων / 
Υπηρεσιών 

   

Μητρική - 
 

- 

Λοιπά Συνδεδεμένα 

Μέρη 
- 

 
- 

Σύνολα 0 
 

0 

    

 

31/12/2015 
 

31/12/2014 

Απαιτήσεις 
   

Μητρική - 
 

- 

Λοιπά Συνδεδεμένα 
Μέρη 

0 
 

9.659 

Σύνολα 0 
 

9.659 

 
   Υποχρέωσεις 

   
Μητρική 1.497.432 

 
1.526.832 

Λοιπά Συνδεδεμένα 

Μέρη 
- 

 

- 

Σύνολα 1.497.432 

 

1.526.832 

 

Παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Διευθυντικών Στελεχών δεν υπάρχουν 

καθώς δεν υπάρχουν λοιπές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις στα μέλη του Δ.Σ. και στα Διοικητικά στελέχη.  

 

ΣΤ. Ακίνητα και εγκαταστάσεις της Εταιρίας 
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Η μητρική εταιρεία έχει στην κατοχή της το παρακάτω ακίνητο :  

 Ακίνητο στα Βριλήσσια,  το 50% εξ΄ αδιαιρέτου οικοπέδου εκτάσεως 8.000 τμ στο οποίο έχει 

συσταθεί οριζόντιος ιδιοκτησία βάσει της οποίας κατέχει διαιρετή ιδιοκτησία επιφάνειας 4.000  τ.μ.  με 

βιομηχανοστάσιο  891 τ.μ.  

 Για τα πιο πάνω ακίνητα για το έτος 2012, η Εταιρία προχώρησε σε αναπροσαρμογή της αξίας των 

ακινήτων της σύμφωνα με το Ν.2065/1992 μόνο για Φορολογικούς σκοπούς, ενώ για τις ανάγκες των Δ.Λ.Π, 

έγινε εκτίμηση με ημερομηνία 31/12/2012 από την ανεξάρτητη εταιρία Colliers International Hellas. 

 

Ζ. Μερισματική πολιτική – Διάθεση καθαρών κερδών  

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2015 η Διοίκηση της εταιρείας, προτείνει προς την Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος  λόγω συσσωρευμένων ζημιών από τις προηγούμενες 

χρήσεις .  

 

 

Μεταμόρφωση, 19 Μαρτίου 2016 

 

 

 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο 

 

 

 



ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ελληνική βιομηχανία μαρμάρων 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2015 

 
10 

2. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 
τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 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 
χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2015 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. 
 
Έμφαση Θέματος  

Eφιστούμε την προσοχή σας στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπου γίνεται 
αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 
Επιπλέον, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό ευρώ 1.696 χιλ, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι 
σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Όπως αναφέρεται στη παραπάνω σημείωση των 
Χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά 
τη σύνταξη των συνημμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη 
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ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Στην γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με 
τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 
2190/1920. 
 
 
 
 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Μανόλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 
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3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1/1 – 31/12/2015 

 

3.1. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

  
 

01/01-

31/12/2015 
  

01/01-

31/12/2014 

  Σημείωση       

Πωλήσεις 9.17. 823.036    717.147  

Κόστος Πωληθέντων 9.18. (979.606)   (766.283) 

Μικτό Κέρδος 
 

(156.570)   (49.136) 

  
 

      

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  9.19. 91.654    92.606  

Έξοδα διάθεσης 9.18. 0    0  

Έξοδα διοίκησης 9.18. (22.443)   (35.952) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  9.19. (15.103)   (1.573) 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών Αποτελεσμάτων  
(102.462)   5.945  

  
 

      

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 9.20. (67)   (85) 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 
 

(102.529)   5.860  

  
 

      

 Φόρος εισοδήματος 9.21. (16.690)   7.161  

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 
 

(119.219)   13.021  

  
 

      

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
 

      
Ζημιά από την επανεκτίμηση ακινήτων 

 
0    0  

Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών 
συνολικών εσόδων  

0    0  

Σύνολο Λοιπών Συνολικών εσόδων μετά 

φόρων   
0    0  

  
 

      

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 

φόρους  
(119.219)   13.021  

  
 

      



ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ελληνική βιομηχανία μαρμάρων 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2015 

 
13 

Ζημιά περιόδου αποδιδόμενα σε 
 

      
Ιδιοκτήτες Μητρικής 

 
(119.219)   13.021  

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές 
 

   

  
 

      

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα μετά 
από φόρους αποδιδόμενα σε  

      

Ιδιοκτήτες Μητρικής 
 

(119.219)   13.021  

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές 
 

   

  
 

      
Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου: 

 
      

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων  
(17.727)   86.894  

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων  

(102.462)   5.945  
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3.2. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

 

 

Ενεργητικό 31/12/2015   31/12/2014 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού       

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1.644.303    1.730.032  

Άύλα περιουσιακά στοιχεία 291    444  

Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 2.201    2.201  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 62.050    54.014  

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5.223    4.773  

  1.714.067    1.791.465  

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία       

Αποθέματα 24.345    12.715  

Λοιπές Απαιτήσεις 3.519    14.583  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.266    17.825  

  37.130    45.123  

        

Σύνολο Ενεργητικού 1.751.197    1.836.588  

        

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 990.000    990.000  

Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων 26.594    26.594  

Λοιπά αποθεματικά 21.357    21.357  

Αποτελέσματα Εις Νέον (1.328.520)   (1.209.300) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (290.568)   (171.349) 

        

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 275.353    252.612  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

23.871    17.654  

Επχορηγήσεις 9.890    26.677  

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 309.114    296.942  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.602.505    1.642.019  

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 100.246    39.777  

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 0    0  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0    0  

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 29.900    29.198  

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 1.732.651    1.710.994  

        

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.041.765    2.007.936  

        

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.751.197    1.836.588  
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3.3. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορές 
Αναπροσαρμογής 

παγίων 
στοιχείων 

Λοιπά 
αποθέματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

            

            

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου  
1/1/2014 

990.000  26.594  21.357  (1.222.321) (184.370) 

            

Αποτέλεσμα Περιόδου 1/1 - 31/12/2014 
   

13.021  13.021  
Αποθεματικό Αναπροσαρμογής Ενσώματων 
Ακινητοποιήσεων     

0  

Φόρος Εισοδήματος που αντιστοιχεί στα Κονδύλια των 
Λοιπών Συνολικών Εσόδων     

0  

  
    

0  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα για την 
Περίοδο 1/1 - 31/12/2014 

0  0  0  13.021  13.021  

  
    

  

Υπόλοιπα 31/12/2014 990.000  26.594  21.357  (1.209.300) (171.349) 

  
    

  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου  
1/1/2015 

990.000  26.594  21.357  (1.209.300) (171.349) 

  
    

  

Αποτέλεσμα Περιόδου 1/1 - 31/12/2015 
   

(119.219) (119.219) 

  
    

  

  
    

  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα για την 
Περίοδο 1/1 - 31/12/2015 

0  0  0  (119.219) (119.219) 

            

Υπόλοιπα 31/12/2015 990.000  26.594  21.357  (1.328.520) (290.568) 
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3.4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος) 

 

  
01/01-

31/12/2015 
  

01/01-
31/12/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης προ φόρων  (102.529)   5.860  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις 101.521    97.735  

Προβλέψεις 6.217  
 

(1.483) 

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

(16.786) 
 

(16.786) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 66,53 
 

85  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:    

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (11.630) 
 

2.604  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 10.614  
 

(6.453) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 19.672  
 

26.105  

Μείον: 0  
  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (67) 
 

(85) 

Καταβεβλημένοι φόροι 0  
 

0  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.080  
 

107.583  

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (15.639)   (107.800) 

Τόκοι εισπραχθέντες 0    0  

Εισπράξεις/(Πληρωμές) από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
0    0  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (15.639)   (107.800) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0    0  

Έξοδα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0    0  

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων 0    0  

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0    0  

Εξοφλήσεις δανείων 0    0  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) 
0    0  

        

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

(8.559)   (217) 

        

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 17.825    18.042  

        

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9.266    17.825  
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4. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

4.1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Η εταιρία ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί θυγατρική εταιρία της 

εισηγμένης Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ στην οποία η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 90%. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ενοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1981 ως Ε.Π.Ε. ενώ το 1986, μετατράπηκε σε Α.Β.Ε.Ε. και λειτουργεί με την 

επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Η έδρα της Εταιρείας, βρίσκεται στον Δήμο 

Βριλησσίων Αττικής, οδός Τήνου 12Α. 

 

Βασικό αντικείμενο εργασιών της είναι η επεξεργασία µαρµάρων, κυρίως σχίσιµο όγκων, για τρίτους 

(εργασίες φασόν) καθώς και η εξαγωγή των ως άνω προϊόντων στο εξωτερικό, κάθε παρόµοια ή συναφής 

εργασία, η οποία έχει σχέση µε τα προαναφερθέντα αντικείμενα. Τέλος αντικείμενο εργασίας αποτελεί και η 

σύναψη συµβάσεων έργων, για την τοποθέτηση όλων των προαναφερόμενων προϊόντων σε πάσης φύσεως 

οικοδομικά έργα 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 

19.03.2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015, την 19/03/2016. Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 

 

4.2. Φύση Δραστηριοτήτων 

 

Ο σκοπός της Εταιρείας όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας έχει ως 

ακολούθως: 

1) Η εν γένει εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων, και συναφών υλών και υποπροϊόντων  αυτών.  

2) Η κοπή και η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προϊόντων αυτών. 

3) Η εξαγωγή των ως άνω προϊόντων στην Αλλοδαπή. 

4) Η εμπορία των προϊόντων αυτών στην ημεδαπή. 

5) Η ενέργεια κάθε παρόμοιας ή συναφούς εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με τα πιο πάνω αντικείμενα. 

6) Η σύναψη συμβάσεων έργων, για την τοποθέτηση όλων των πιο πάνω προιόντων σε κάθε φύσεως 

οικοδομικά έργα στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή. 



ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ελληνική βιομηχανία μαρμάρων 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2015 

 
18 

7) Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιεσδήποτε όμοιες, παρόμοιες ή συναφείς Επιχειρήσεις και σε 

Εταιρείες γενικά που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν, είτε από αυτήν ή από άλλους με όμοιους ή συναφείς 

σκοπούς. 

4.3. Συμμετοχές σε άλλες εταιρίες 

 

Η ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε. με 

ποσοστό συμμετοχής 5%. 

 

5. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. την 31 Δεκεμβρίου 2015 που καλύπτουν περίοδο 

από την 1 Ιανουαρίου 2015 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2015, έχουν συνταχθεί με βάση  την αρχή του 

ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού σε εύλογες - τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) 

αφού έχει ληφθεί υπόψη η επεξηγηματική σημείωση 7 αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας 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 των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ  απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά 

την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την 

εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μία σειρά από 

καινούργια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά 

πρότυπα (IAS) τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα οποία 

εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB). Η προαναφερθείσα σειρά από πρότυπα αναφέρεται ως «IFRS Stable Platform 

2005».  Η Εταιρεία εφαρμόζει το «IFRS Stable Platform 2005» από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

 

5.1. Αλλαγές σε λογιστικές Αρχές 

 

5.1.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα. Τα 

σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 

τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, 

ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της 

αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την 

ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Τα πρότυπα δεν 

έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» 

(για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 

«Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων 

(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων 

μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να 

απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 

εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της 

μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 

τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική 
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αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση 

λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς 

παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος 

αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά 

Διευθυντικά Στελέχη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της 

καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία Εταιρεία έχει την 

επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της 

καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της 

συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 

τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και 

εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο 

προεξόφλησης, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η 

χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι 

καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να 

λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις 
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συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή 

που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από 

κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από 

κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό 

χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις 

παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές 

οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές 

Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το 

ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι 

αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 

ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που 

βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, 

διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών 

ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

5.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
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Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 

υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

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 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, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές 

Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις 

στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για 

πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση 

αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας 

την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2016) 

Το Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, 

ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις 

λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι 

οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχος των εν 

λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών 
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απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Το Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως 

εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των 

ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει 

το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα 

έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 

πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο 

προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη 

προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του IASB  

ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν  και τα δύο 

μέρη σε μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την 

παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

5.4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 

 

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. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. 
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Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται 

στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην 

προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με το επίπεδο/ όγκο των συναφών συναλλαγών ή 

γεγονότων. 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις της Διοίκησης είναι οι ακόλουθές: 

Έλεγχοι απομείωσης υπεραξίας / ασώματων πάγιων στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή   

Η  εταιρεία διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και των ασώματων πάγιων στοιχείων με 

απεριόριστη ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος απομείωσης γίνεται 

προσδιορισμός της αξίας χρήσης (value in use) των μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών στις οποίες έχει 

κατανεμηθεί η υπεραξία. Ο εν λόγω προσδιορισμός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει μία εκτίμηση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών της κάθε σημαντικής μονάδας παραγωγής ταμειακών  ροών και να επιλεγεί το 

κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω 

μελλοντικών ταμειακών ροών. 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος  

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος  για κάθε χρήση και 

πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου 

να προσδιοριστεί η πρόβλεψη του Ομίλου για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των 

ανωτέρω. Παρότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, η εταιρεία 

χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγμένων φορολογικά 

χρήσεων, έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από 

τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων.  

Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι 

διαφορετικοί από τα ποσά που είχαν αρχικά καταχωρηθεί, διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 

εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που ο προσδιορισμός των 

φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές στον 

βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις 

φορολογικές ζημιές. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να 

αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται 

στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές  που θα 

ακολουθηθούν. 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν 

υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολο 
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της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της 

επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς  απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής 

και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που διαχειρίζονται οι δικηγόροι, τα οποία προκύπτουν βάση 

επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζονται. 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωσης προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική 

μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό 

αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη 

εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και 

η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμηση τους. 

Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. 

Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά τη οικονομική θέση της 

Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου του 2015. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 

σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει 

κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. 

Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μια μείωση των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 

χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η 

Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και 

να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμειακών ροών. 

 

6. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες.  
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6.1. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 

επιχειρηματικών τομέων.  

 

Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 

και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εκμετάλλευση μαρμάρων (επεξεργασία και Εμπορεία Μαρμάρων). 

Γεωγραφικά η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια. 

 

6.2. Ενοποίηση θυγατρικών 

 

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άλλη εταιρία 

(μητρική), είτε μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της Εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, 

είτε μέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όμιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι 

επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η μητρική εταιρεία αποκτά και ασκεί έλεγχο 

μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα 

κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί 

αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με 

την μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να 

ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης 

μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν 

και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα 

συνδεδεμένου με την συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες 

αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί 

μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία και δεν αποσβένεται άλλα ελέγχεται για την 

πιθανότητα απομείωσης της.  Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των 

επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

 

Ειδικά για τις επιχειρηματικές συνενώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία μετάβασης του 

Ομίλου στα ΔΠΧΑ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιμοποιείται η εξαίρεση του ΔΠΧΑ 1 και δεν εφαρμόζεται 

αναδρομικά η μέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγιζει 
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το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, ούτε 

την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

της εξαγοράς, ούτε αναγνωρίζει υπεραξία (goodwill) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ. 

 

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, που συμπεριλαμβάνουν έσοδα, δαπάνες και μερίσματα, 

απαλείφονται πλήρως. Κέρδη και ζημίες από ενδοεταιρικές συναλλαγές, που αναγνωρίζονται σε περιουσιακά 

στοιχεία, όπως αποθέματα και πάγια περιουσιακά στοιχεία, απαλείφονται πλήρως. Οι λογιστικές αρχές των 

θυγατρικών τροποποιούνται ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

 

Όταν καταρτίζονται ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες 

οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις που δεν κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση (η 

δεν συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση) σύμφωνα με 

το ∆ΠΧΑ 5 θα λογιστικοποιούνται είτε: 

(α) Στο κόστος. (Η μέθοδος κόστους είναι μέθοδος λογιστικής κατά την οποία η επένδυση αναγνωρίζεται στο 

κόστος. Ο επενδυτής αναγνωρίζει τα έσοδα από την επένδυση μόνο στην έκταση που εισπράττει μερίσματα 

από σωρευμένα κέρδη της εκδότριας, τα οποία προκύπτουν μεταγενέστερα της ημερομηνίας απόκτησης. 

Μερίσματα που λαμβάνονται επί πλέον τέτοιων κερδών, θεωρούνται ανάκτηση της επένδυσης και 

αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους της επένδυσης).  

(β) Σύμφωνα με το ∆ΛΠ 39. (Κατατάσσεται ως προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση και θα 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ∆ΛΠ 39 και οι μεταβολές στην αξία αυτή θα αναγνωρίζονται 

ως κέρδος ή ζημία στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται). 

Η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν συμμετέχει σε εταιρείες που να πληρούν τους όρους των 

θυγατρικών και να ενοποιήθηκαν.  

 

6.3. Συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 

 

Συγγενείς: Η συγγενής επιχείρηση είναι μία εταιρείαπου μπορεί να μην έχει εταιρική μορφή, όπως είναι ένας 

συνεταιρισμός, επί της οποίας ο επενδυτής ασκεί σημαντική επιρροή και η οποία δεν είναι ούτε θυγατρική 

ούτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Σημαντικής επιρροή είναι το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της 

οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της εκδότριας, χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος πάνω σε αυτές τις 

πολιτικές. Αν ο επενδυτής κατέχει, άμεσα ή έμμεσα (π.χ., μέσω θυγατρικών), τουλάχιστον 20% των 

δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, τεκμαίρεται ότι αυτός ασκεί σημαντική επιρροή, εκτός αν υπάρχει σαφής 

απόδειξη περί του αντιθέτου. Μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιείται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  
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Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση σε μία συγγενή επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά 

στο κόστος κτήσης και η λογιστική αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να απεικονίσει το μερίδιο του επενδυτή 

στα κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας μετά την ημερομηνία της απόκτησης. Το μερίδιο του επενδυτή επί του 

κέρδους ή της ζημίας της εκδότριας περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του επενδυτή. Τα μερίσματα που ο 

επενδυτής λαμβάνει από μία εκδότρια, μειώνουν τη λογιστική αξία της επένδυσης. Προσαρμογές στη 

λογιστική αξία μπορεί επίσης να είναι αναγκαίες, για μεταβολές στην αναλογία των δικαιωμάτων του 

επενδυτή στην εκδότρια, που προκύπτουν από μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων της εκδότριας, οι οποίες δεν 

έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματά της. Στις μεταβολές αυτές περιλαμβάνονται εκείνες που προκύπτουν 

από αναπροσαρμογές πάγιων περιουσιακών στοιχείων και από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής. Το 

μερίδιο του επενδυτή στις μεταβολές αυτές αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση του επενδυτή. 

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της.  

 

Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της 

στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων,  η Εταιρεία 

δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ 

μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένη εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. 

 

Όταν καταρτίζονται ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες 

οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις που δεν κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση (η 

δεν συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση) σύμφωνα με 

το ∆ΠΧΑ 5 θα λογιστικοποιούνται είτε: 

(α) Στο κόστος. (Η μέθοδος κόστους είναι μέθοδος λογιστικής κατά την οποία η επένδυση αναγνωρίζεται στο 

κόστος. Ο επενδυτής αναγνωρίζει τα έσοδα από την επένδυση μόνο στην έκταση που εισπράττει μερίσματα 

από σωρευμένα κέρδη της εκδότριας, τα οποία προκύπτουν μεταγενέστερα της ημερομηνίας απόκτησης. 

Μερίσματα που λαμβάνονται επί πλέον τέτοιων κερδών, θεωρούνται ανάκτηση της επένδυσης και 

αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους της επένδυσης). Επίσης η συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις θα 

ελέγχεται για την πιθανότητα απομείωσης της. 

(β) Σύμφωνα με το ∆ΛΠ 39. (Κατατάσσεται ως προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση και θα 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ∆ΛΠ 39 και οι μεταβολές στην αξία αυτή θα αναγνωρίζονται 

ως κέρδος ή ζημία στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται). 

 

6.4. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα. «Λειτουργικό» 

είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία και βάση του 
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οποίου επιμετρώνται τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα 

νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία των συναλλαγών. 

 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται 

στα αποτελέσματα.  

Η Εταιρεία κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν πραγματοποίησε συναλλαγές με 

οίκους του εξωτερικού. 

 

6.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή 

στις αξίες τεκμαρτού κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ημερομηνίες 

μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. 

Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μετά 

την αρχική αναγνώριση τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και η θετική 

διαφορά καταχωρείται σε λογαριασμό καθαρής θέσης «Διαφορές αναπροσαρμογής», ενώ η αρνητική στο 

βαθμό, που δεν συμψηφίζεται με αντίστοιχο αποθεματικό, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτίρια 12,5-20 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6,6-8,3 έτη 

Αυτοκίνητα 5-6,6    έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 3 -5      έτη 

 

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

ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, 

που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα 

γενικά κόστη.  

 

6.6. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται η 

γη, τα κτίρια ή τα μέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον ιδιοκτήτη (ή από τον μισθωτή σε 

περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης), είτε για να αποκομίζει μισθώματα από την εκμίσθωσή τους είτε 

για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο.   

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξημένο με 

όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους (π.χ. συμβολαιογραφικά, 

μεσιτικά, φόροι μεταβίβασης). 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους δηλαδή στην τιμή 

στην οποία το ακίνητο μπορεί να ανταλλαχθεί μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων μερών σε μια συνήθη 

εμπορική συναλλαγή. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα  προσδιορίζεται ετήσια από ανεξάρτητο, 

αναγνωρισμένο εκτιμητή.   

 

Οποιαδήποτε μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζεται στα αποτελέσματα της 

χρήσεως στην οποία προκύπτει.  

Η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν κατέχει επενδύσεις σε ακίνητα. 

 

6.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν τα δικαιώματα χρήσης Ενσώματων Ακινητοποιήσεων, καθώς και οι 

άδειες λογισμικού. 

Δικαίωμα Εκμετάλλευσης ενσώματων Ακινητοποιήσεων: Η Εταιρεία τα αναγνωρίζει αρχικά στο κόστος 

κτήσης ή στην ονομαστική τους αξία. Μετά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία ακολουθεί τη Λογιστική αρχή 

απεικόνισης του μοντέλου του κόστους και απεικονίζει τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία στο κόστος τους 

μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και κάθε σωρευμένη ζημία απομείωσης. 
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Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

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

κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

 

6.8. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην 

είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 

τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγο μείωσης της 

αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων 

αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά 

από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης 

είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην 

επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης ζωής του. 

 

6.9. Χρηματοοικονομικά μέσα 

 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 

σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της 

σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα 

παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που 

αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος 

ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με 

αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 
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ii) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) 

δεν περιλαμβάνονται  

α) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

κράτος,  

β) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές 

και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία  η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως 

την λήξη τους. 

iv) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 

την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα 

στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω 

αποτελεσμάτων. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι 

και η ημερομηνία που  η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πώληση το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση 

όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις 

ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και  η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους 

τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 
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Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες 

αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 

συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι 

σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού  η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 

κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  

 

Αντιστάθμιση 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνων:  

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (currency 

forwards) και οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (interest rate swaps), χρησιμοποιούνται για την διαχείριση 

του οικονομικού κινδύνου που προκύπτει από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας. Όλα τα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικώς αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία διακανονισμού και ακολούθως αποτιμώνται στην εύλογη αξία στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς. 

Τα παράγωγα απεικονίζονται στα περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία είναι θετική και στις υποχρεώσεις 

όταν η εύλογη αξία αρνητική. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται από την τιμή που έχουν σε μία ενεργό 

αγορά, ή με την χρησιμοποίηση τεχνικών αποτίμησης σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργός αγορά για τα 

μέσα αυτά. 

Η μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της ζημιάς εξαρτάται από το εάν ένα παράγωγο έχει προσδιορισθεί ως 

αντισταθμιστικό στοιχείο και, εφόσον πρόκειται για αντιστάθμιση, από τη φύση του στοιχείου που 

αντισταθμίζει. 

Κέρδη ή ζημιές από την μεταβολή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της εύλογης αξίας των παραγώγων που δεν 

αναγνωρίζονται σαν μέσα αντιστάθμισης, αναγνωρίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. 

Η εταιρία χρησιμοποιεί την λογιστική αντιστάθμισης στην περίπτωση όπου κατά την έναρξη της 

αντισταθμιστικής συναλλαγής και την επακόλουθη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων, η 

εταιρία μπορεί να προσδιορίζει και να τεκμηριώνει την αντισταθμιστική σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμενου 

στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης, αναφορικά με την διαχείριση κινδύνου και την στρατηγική της για 

την ανάληψη της αντιστάθμισης. Επιπλέον λογιστική της αντιστάθμισης ακολουθείται μόνο όταν η 

αντιστάθμιση αναμένεται να είναι άκρως αποτελεσματική και μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία και σε 
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συνεχή βάση, για όλες τις καλυπτόμενες περιόδους αναφοράς για τις οποίες είχε προσδιοριστεί, ως προς τον 

συμψηφισμό των μεταβολών της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών που αποδίδονται στον 

αντισταθμιζόμενο  κίνδυνο. Η σχέση αντιστάθμισης που χρησιμοποιεί η εταιρία είναι η αντιστάθμιση 

ταμειακών ροών (cash flow hedge). 

Για σκοπούς χρήσης αντισταθμιστικής λογιστικής , οι αντισταθμίσεις ταξινομούνται ως εξής: 

 

Αντιστάθμιση Εύλογης Αξίας  

Αντιστάθμιση εύλογης αξίας είναι η αντιστάθμιση της έκθεσης στη διακύμανση της εύλογης αξίας ενός 

αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης ή μιας μη αναγνωρισμένης βέβαιης δέσμευσης ή 

μέρος αυτών, που οφείλεται σε συγκεκριμένο κίνδυνο και θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Εάν 

η αντιστάθμιση της εύλογης αξίας εκπληρώνει τα κριτήρια της λογιστικής αντιστάθμισης, τότε το κέρδος ή η 

ζημιά από την εκ νέου επιμέτρηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία θα αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. Επιπλέον η λογιστική αξία του αντισταθμιζόμενου στοιχείου προσαρμόζεται με το κέρδος ή τη 

ζημιά που προκύπτει από τη μεταβολή της εύλογης αξίας του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και αφορά στον 

αντισταθμιζόμενο κίνδυνο, μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

Κάθε προσαρμογή που απορρέει στη λογιστική αξία ενός αντισταθμιζόμενου χρηματοοικονομικού μέσου το 

οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία του και για το οποίο χρησιμοποιείται η μέθοδος του πραγματικού 

επιτοκίου, αποσβένεται στα αποτελέσματα μέχρι τη λήξη του χρηματοοικονομικού μέσου. 

 

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 

Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών η, επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τους κινδύνους που 

προκαλούν μεταβλητότητα στις ταμειακές ροές και προέρχονται από ένα στοιχείο του ενεργητικού ή μία 

υποχρέωση ή μία μελλοντική συναλλαγή και η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της χρήσης. 

Για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως αντισταθμιστικά μέσα σε μία σχέση 

αντιστάθμισης ταμειακών ροών απαιτούνται συγκεκριμένοι λογιστικοί χειρισμοί. 

Για να πληρεί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση της λογιστικής αντιστάθμισης, μια αντισταθμιστική σχέση θα 

πρέπει να πληρούνται ορισμένες αυστηρές συνθήκες που αφορούν στην τεκμηρίωση, την πιθανότητα 

εμφάνισης την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης και την αξιοπιστία της επιμέτρησης της. 

Το σκέλος του κέρδους ή της ζημιάς του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική 

αντιστάθμιση αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω της κατάστασης μεταβολών των ιδίων 

κεφαλαίων ενώ το αναποτελεσματικό μέρος του κέρδους ή της ζημιάς του μέσου αντιστάθμισης 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στις 

περιόδους που τα αντισταθμιζόμενα στοιχεία επηρεάζουν το κέρδος ή την ζημιά όπως το αντισταθμιζόμενο 

χρηματοοικονομικό έσοδο ή χρηματοοικονομικό έξοδο αναγνωρίζονται ή όπως σε μία προσδοκώμενη πώληση 

ή αγορά. 
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6.10. Αποθέματα  

 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους ή 

την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην 

συνήθεις πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των 

αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  

Το κόστος των αποθεμάτων πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κόστη αγοράς, μετατροπής καθώς και τις δαπάνες 

που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση 

Το κόστος αγοράς περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός 

εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και 

μεταφορικά, έξοδα παράδοσης και τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και 

άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς. 

 

Το κόστος μετατροπής των αποθεμάτων περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τις μονάδες 

παραγωγής, όπως είναι τα άμεσα εργατικά. Επίσης συμπεριλαμβάνει ένα συστηματικό επιμερισμό των 

σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή των 

υλών σε έτοιμα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες παραγωγής που 

παραμένουν σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση 

εργοστασιακών κτιρίων και εξοπλισμού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. 

Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες παραγωγής που μεταβάλλονται άμεσα ή 

σχεδόν άμεσα, ανάλογα με τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι oι έμμεσες ύλες και η έμμεση εργασία. Ο 

επιμερισμός των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος μεταποίησης βασίζεται στην κανονική 

δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναμικότητα είναι η αναμενόμενη να επιτευχθεί 

παραγωγή κατά μέσο όρο στη διάρκεια ενός αριθμού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές συνθήκες, 

λαμβανομένων υπόψη των απωλειών δυναμικότητας λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης. Το 

πραγματικό επίπεδο παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναμικότητα.  

Οι λοιπές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των αποθεμάτων μόνο στην έκταση που 

πραγματοποιούνται για να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Για παράδειγμα, 

μπορεί να πρέπει να συμπεριληφθούν στο κόστος των αποθεμάτων μη παραγωγικά γενικά έξοδα ή κόστη 

σχεδιασμού προϊόντων για συγκεκριμένους πελάτες. 

 

6.11. Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για 

μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού 

στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, 



ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ελληνική βιομηχανία μαρμάρων 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2015 

 
36 

δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση 

το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές 

απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 

ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

 

6.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και 

οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

6.13. Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που η Εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει εντός 

ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.  

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη 

αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και 

την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα 

προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση  και 

επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα 

έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν έχει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά που να πληρούν τις 

προϋποθέσεις και να ταξινομηθούν στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση. 

 

6.14. Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση 

μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

6.15. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 
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οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 

φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των 

αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 

κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο 

φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού 

ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού 

και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία 

όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς 

προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός 

συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές 

στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν 

ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να 

χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

 

6.16. Παροχές στο προσωπικό 
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Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές 

λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που 

ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 

στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει 

σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν 

συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά την λήξη 

της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο 

κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται 

τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος 

προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις 

καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε 

ως μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 

 Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί 

την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού του προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 

αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit 

credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και 

του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρμογές με 

βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης 

υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με 

εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο 

υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 

αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 
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Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλονται 

όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις 

παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα 

λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 

παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε 

περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με 

βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. 

Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίμηση των 

παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να 

δεχτούν την προσφορά. 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 

κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 

υποχρέωση. 

 

6.17. Επιχορηγήσεις 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 

Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους 

όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται 

στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού 

των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

6.18. Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η 

εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 

αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 

υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται 

εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
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6.19. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα μέσα σε 

Όμιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά 

στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  

υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

- Έσοδα από την πώληση και επαναμίσθωση Ενσώματων Ακινητοποιήσεων: Η θετική 

διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος και της αξίας του παραχωρηθέντος 

περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αποσβένεται ανάλογα με τον 

ρυθμό απόσβεσης (βάση της ωφέλιμης ζωής ή του χρόνου μίσθωσης) του μισθωμένου πλέον 

περιουσιακού στοιχείου. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την 

χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 

μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι 

με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για  λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

6.20. Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 

μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. 

Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης 

αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται 

μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, 

καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού 

εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια 
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της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο 

μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 

για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και τα οφέλη της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για 

λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις χρηματοδοτικής πώλησης και επαναμίσθωσης ενσώματων ακινητοποιήσεων απεικονίζονται 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». Συνεπώς οποιαδήποτε θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της 

πώλησης του στοιχείου αυτού, σε σχέση με τη λογιστική αξία του, δεν αναγνωρίζεται άμεσα ως έσοδο από 

τον πωλητή-μισθωτή. Αντίθετα, εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του πωλητή-μισθωτή ως έσοδο 

επόμενων περιόδων και αποσβένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Η Εταιρεία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν έχει συνάψει καμία χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων 

ακινητοποιήσεων.  

 

6.21. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 

των μετόχων. 

 

6.22. Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις 

Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί συστατικό μέρος μιας οντότητας που έχει είτε διατεθεί είτε 

καταταχθεί ως κατεχόμενη προς πώληση και αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό μεγάλο τμήμα επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων ή γεωγραφική περιοχή εκμεταλλεύσεων, είναι μέρος ενός ενιαίου, συντονισμένου 

προγράμματος διάθεσης ενός μεγάλου τμήματος δραστηριοτήτων ή μιας γεωγραφικής περιοχής 

εκμεταλλεύσεων ή είναι θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά με προοπτική να επαναπωληθεί. Η Εταιρεία 

θα πρέπει να γνωστοποιεί σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 

Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζονται 

από το πρότυπο. 

Η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν έχει εκμεταλλεύσεις που να πληρούν τις προϋποθέσεις και να 

ταξινομηθούν ως Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις 

 

6.23. Συνδεδεμένα Μέρη 

Οι συναλλαγές και τα διαιτερικά υπόλοιπα μεταξύ συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών γνωστοποιούνται 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών». Οι συναλλαγές αυτές αφορούν τις 

συναλλαγές μεταξύ της διοίκησης, των κύριων μετόχων και των θυγατρικών εταιρειών ενός ομίλου με την 

μητρική Εταιρεία και τις λοιπές εταιρείες που απαρτίζουν τον Όμιλο στον οποίο ανήκει.  
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7. Διαχείριση κινδύνων  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Πιθανόν η Εταιρεία να εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς 

(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ταμειακών 

ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρείας  θα πρέπει να εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.   

 

Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές σε διεθνές επίπεδο και κατά συνέπεια δεν εκτίθεται σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως 

σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι ανάγκες ρευστότητας προσδιορίζονται για χρονικό διάστημα 6 μηνών και επαναπροσδιορίζονται σε μηνιαία 

βάση. Οι δε ανάγκες πληρωμών παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Σε περιόδους μη επάρκειας της 

ρευστότητας η εταιρία έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών ρευστότητάς της μέσω τραπεζικού 

δανεισμού από εγκεκριμένα όρια τα οποία διατηρεί με τράπεζες.  

 

Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 διαμορφώνεται αρνητικό και ανέρχεται σε € 

1.695.521. Η Εταιρεία στα πλαίσια ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν του 

προγράμματος εξοικονόμησης κόστους, εξετάζει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνει: Αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των εταιριών του Ομίλου και 

αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες. 

 

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 είναι αρνητικά και συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για 

την άρση των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου αυτού και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων 

της. Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της 

επιχείρησης.     
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Εξάρτηση από Πελάτες 

Η Εταιρεία έχει έναν πελάτη , ο οποίος είναι και ο βασικός μέτοχος κατά 90%, άρα υπάρχει ισχυρή εξάρτηση. 

 

 

8. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

8.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 

μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα και 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

          

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 

2014 
1.448.890  268.053  2.871  1.719.814  

Μικτή Λογιστική αξία 1.586.726  1.161.597  25.133  2.773.457  

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 

αξίας 
(151.220) (869.927) (22.278) (1.043.425) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 

2014 
1.435.505  291.670  2.856  1.730.032  

Μικτή Λογιστική αξία 1.586.726  1.161.597  25.133  2.773.457  

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 

αξίας 
(151.220) (869.927) (22.278) (1.043.425) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 

2015 
1.435.505  291.670  2.856  1.730.032  

 

 

  
Οικόπεδα 

& Κτίρια 

Μεταφορικά 
μέσα & 

μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 

2014 
1.448.890  268.053  2.871  1.719.814  

Αναπροσαρμογή ακινήτων 0  0  0  0  

Προσθήκες 6.045  100.276  1.479  107.800  

Πωλήσεις - Μειώσεις 
   

0  

Αποσβέσεις (19.429) (76.658) (1.494) (97.582) 

Αναπροσαρμογή αποσβεσεων ακινήτων 0  0  0  0  

Πωλήσεις - Μειώσεις αποσβέσεων 0  0  0  0  

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 

2014 
1.435.506  291.670  2.856  1.730.032  

Αναπροσαρμογή ακινήτων 0  0  0  0  

Προσθήκες 2.310  13.283  45  15.639  

Πωλήσεις - Μειώσεις 
   

0  

Αποσβέσεις (19.621) (80.676) (1.070) (101.368) 

Αναπροσαρμογή αποσβεσεων ακινήτων   0  0  0  

Πωλήσεις - Μειώσεις αποσβέσεων 0  0  0  0  

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 

2015 
1.418.195  224.277  1.831  1.644.303  
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8.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

  Λοιπά 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2014 31.238  

Μικτή Λογιστική αξία (30.794) 

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 
αξίας 

444  

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014 (30.349) 

Μικτή Λογιστική αξία 31.238  

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 

αξίας 
(30.947) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015 291  

  
 

  Λοιπά 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2014 598 

Προσθήκες 0  

Προσθήκες νέας θυγατρικής 0  

Πωλήσεις - Μειώσεις 0  

Αποσβέσεις (154) 

Πωλήσεις - Μειώσεις αποσβέσεων 0  

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014 444 

Προσθήκες 0  

Προσθήκες νέας θυγατρικής 0  

Πωλήσεις - Μειώσεις 0  

Αποσβέσεις (154) 

Πωλήσεις - Μειώσεις αποσβέσεων 0  

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015 291 

 

 

8.3. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Η ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε. με 

ποσοστό συμμετοχής 5% με καταβολή ποσού € 2.201. Η ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει δικαίωμα συμμετοχής 

στις αποφάσεις της οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε. κατά το 

ποσοστό συμμετοχής της, χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος πάνω σε αυτές τις πολιτικές. Τον έλεγχο στις 

αποφάσεις της οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε. έχει η εταιρεία 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Η λογιστικοποίηση της συγγενής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στο κόστος. Η μέθοδος κόστους είναι 

μέθοδος λογιστικής κατά την οποία η επένδυση αναγνωρίζεται στο κόστος. Ο επενδυτής αναγνωρίζει τα 

έσοδα από την επένδυση μόνο στην έκταση που εισπράττει μερίσματα από σωρευμένα κέρδη της εκδότριας, 

τα οποία προκύπτουν μεταγενέστερα της ημερομηνίας απόκτησης. Μερίσματα που λαμβάνονται επί πλέον 

τέτοιων κερδών, θεωρούνται ανάκτηση της επένδυσης και αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους της 

επένδυσης. 
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Η ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ενοποιήθηκε με την μέθοδο ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

  
ΚΑΛΙΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ 

ΕΠΕ ΣΥΜΕΤΟΧΗ 
5% 

    

Αξία κτήσεως 31/12/2014 2.201 

Δαπάνες συμμετοχής 0 

Απομείωση αξίας  0 

Αξία κτήσεως 31/12/2015 2.201 

 

 

8.4. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

 

  Απαίτηση Υποχρέωση   Απαίτηση Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία 
     

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
 

274.815 
  

252.130 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 56.431 
  

50.594 
 

Αποθεματικά 
     

Αποφορολόγηση αποθεματικών 
 

538 
 

1.670 482 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
     

Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.619 
  

1.751 
 

Σύνολο 62.050 275.353 
 

54.014 252.612 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται  η Εταιρεία είναι για το 2015 ίσος με 29%. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος έχει υπολογιστεί με βάση το συντελεστή φορολογίας που ισχύ την κάθε χρονιά που θα 

πραγματοποιηθεί η αναγνώριση του εσόδου ή εξόδου. 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν 

υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι 

εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος στα αποτελέσματα χρήσεως όπως προκύπτει από τις σχετικές προσωρινές 

φορολογικές διαφορές έχει ως εξής: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έξοδα-έσοδα οικοπέδων 21.764    

Αναβαλλόμενος φόρος κτιρίων έξοδο/(έσοδο) 2.509  (3.593) 

Αναβαλλόμενος φόρος μηχανημάτων έξοδο/(έσοδο) -1.589 (1.943) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έξοδα-έσοδα 

μεταφορικών μέσων 
0 

 

Αναβαλλόμενος φόρος επίπλων έξοδο/(έσοδο) 1 18  

Αναβαλλόμενος φόρος ασώματων ακινητοποιήσεων έξοδο/(έσοδο) (5.838) 28  

  56  
 

Αναβαλλόμενος φόρος προβλέψεων έξοδο/(έσοδο) (2.198) (1.670) 

  14.705 (7.161) 
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8.5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

  31/12/2015   31/12/2014 

        
Δοσμένες 

Εγγυήσεις 
5.223 

 
4.773 

 

 

8.6. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2015   31/12/2014 

        

Εμπορεύματα 0   
 

0   

Λοιπά 24.345 

 

12.715 

Σύνολο 24.345 

 

12.715 

  
    

8.7. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

    31/12/2015   31/12/2014 

          

Λοιπές Απαιτήσεις   3.519  

 

14.583  

Σύνολο  3.519  
 

14.583  

    

    

8.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

  31/12/2015   31/12/2014 

        

Διαθέσιμα στο ταμείο 1.874 
 

2.433 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις 

7.392 
 

15.392 

Σύνολο 9.266 
 

17.825 
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8.9. Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

    ΑΞΙΑ 

  
Αριθμός 
μετοχών 

Αξία 
εκάστης 
μετοχής 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπόλοιπα 1/1/2014 220.000  4,50  990.000  

Έκδοση Νέων Μετοχών -  - - 
Υπόλοιπα 

31/12/2014 220.000  4,50  990.000  

Έκδοση Νέων Μετοχών -  - - 
Υπόλοιπα 
31/12/2015 220.000  4,50  990.000  

 

Η ονομαστική αξία της μετοχής είναι στα 4,5 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε  

990.000,00 ευρώ, διηρημένο σε 220.000 ονομαστικές μετοχές .  

 

ii) Λοιπά Αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Τακτικό 

αποθεματικο 

Αποθεματικό 
εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 

αποθεματικά Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 21.357 26.594 0 47.952 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
περιόδου 

- - - - 

Υπόλοιπο στις  31 Δεκεμβρίου  
2014 21.357 26.594 0 47.952 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 

περιόδου 
- - - - 

Υπόλοιπο στις  31 Δεκεμβρίου  

2015 21.357 26.594 0 47.952 

 

 

 

8.10. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

 

  31/12/2015   31/12/2014 

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:       

Συνταξιοδοτικές παροχές 23.871 
 

17.654 

Παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετά 

την συνταξιοδότηση    
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Σύνολο 23.871 
 

17.654 

  
   

Χρεώσεις/πιστώσεις στα αποτελέσματα: 
   

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και 
καταβολές) 

6.217 
 

6.424 

Παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετά 

την συνταξιοδότηση    

Σύνολο 6.217 
 

6.424 

 

 

8.11. Επιχορηγήσεις 

  31/12/2015   31/12/2014 

Οι επιχορηγήσεις αφορούν:       

Μηχανολογικό εξοπλισμό 26.677 
 

43.463 

Μηχανολογικό εξοπλισμό (είσπραξη 

επιχορήγησης) 
0 

 
0 

  26.677 
 

43.463 

Μείον: Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων (16.786) 
 

(16.786) 

Σύνολο 9.890 
 

26.677 

 

 

8.12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως 

εξής: 

    31/12/2015   31/12/2014 

Προμηθευτές   1.531.151 
 

22.497 

Επιταγές Πληρωτέες   300 
 

92.691 

Προκαταβολές 

πελατών 
  71.054 

 
1.526.831 

Σύνολο   1.602.505 
 

1.642.019 

 

8.13. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

31/12/2015   31/12/2014 

      

100.246 

 

39.777 

      

100.246   39.777 

 

 

8.14. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2015 

 

31/12/2014 
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Ασφαλιστικοί οργανισμοί  19.541 
 

48.417 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.359 

 

9.653 

Σύνολο 29.900 
 

58.070 

 

 

8.15. Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 

  

Βραχυπρόθεσμες 

προβλέψεις 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 11.521 

Χρησιμοποιηθείσες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 
περιόδου:   

Έξοδα    

Τόκοι -11.521 

Λοιπές   
Πρόσθετες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 
περιόδου:   

Μισθοδοσία   

Τόκοι   

Λοιπές 29.198 

Υπόλοιπα κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2014 29.198 

Χρησιμοποιηθείσες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 
περιόδου:   

Έξοδα    

Τόκοι -29.198 

Λοιπές   
Πρόσθετες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 
περιόδου:   

Μισθοδοσία   

Έξοδα  

 Τόκοι 
 Λοιπές 29.900 

Υπόλοιπα κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2015 29.900 

 

 

8.16. Πωλήσεις 

 
31/12/2015 

 
31/12/2014 

    Υπηρεσίες 823.036  
 

717.147  

Σύνολο 823.036  
 

717.147  

 

Οι πωλήσεις της εταιρίας αφορούν επεξεργασία–σχίσιμο μαρμάρινων όγκων της μητρικής εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ 

ΕΛΛΑΣ ΑΕ . 

 

 

8.17. Έξοδα ανά κατηγορία 

Τα έξοδα της Εταιρείας ανά κατηγορία αναλύονται ως εξής: 

 

i) Κόστος πωληθέντων 
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1/1 - 
31/12/2015 

  

1/1 - 
31/12/2014 

        

Αμοιβές Προσωπικού 348.841 
 

329.632 

Αμοιβές Τρίτων 11.119 

  Παροχές Τρίτων 252.929 

 

194.827 

Φόροι Τέλη 98.808 

 

1.130 

Γενικά Έξοδα 31.774 
 

28.189 

Αποσβέσεις 100.298 

 

96.087 

  

   Πρόβλεψη αποζ. 
Προσωπικού 0 

 

0 

  843.768 
 

649.865 

  

   Καταστροφή Αποθεμάτων 0 

 

0 

Κόστος αποθεμάτων 135.838 
 

116.418 

  135.838 

 

116.418 

  

   Κόστος πωληθέντων 979.606 

 

766.283 

 

 

ii) Έξοδα διοίκησης  

  

1/1 - 

31/12/2015 
  

1/1 - 

31/12/2014 

Αμοιβές Προσωπικού 0 
 

0 

Αμοιβές Τρίτων 7.076 
 

17.103 

Παροχές Τρίτων 1.785 

 

0 

Φόροι Τέλη 0 

 

1.470 

Γενικά Έξοδα 6.141 
 

9.307 

Αποσβέσεις 1.224 
 

1.755 

  6.217 

 

6.317 

Σύνολο 22.443 
 

35.952 

 

 

8.18. Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

  
1/1 - 

31/12/2015   

1/1 - 
31/12/2014 

Έσοδα       

Έσοδα από Ενοίκια 2.864,43 

 

3.819,24 

Έσοδα από αναλογούσες στην χρήση 

αποσβέσεων επιχορηγήσεων 16.786,30  16.786,30 

Λοιπά 72.003,18 

 

72.000,00 

Σύνολο 91.654 
 

92.606 

  

   Έξοδα 
 

 
 

Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 0 
 

0 

Λοιπά 15.103 

 

1.912 

Σύνολο 15.103 
 

1.573 
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8.19. Χρηματοοικονομικά έξοδα  

  
1/1 - 

31/12/2015 
  

1/1 - 
31/12/2014 

Έξοδα τόκων από:       

Τραπεζικά δάνεια & υπεραναλήψεις 0 
 

0 

Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 67 
 

85 

Σύνολο 67 
 

85 

 

 

8.20. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/2015   31/12/2014 

Φόρος χρήσης 0   0 

Λοιποί φόροι 0 
 

0 

Αναβαλλόμενος φόρος (Έξοδο)/Έσοδο 14.705 
 

7.161 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος 
φόροι 

1.985 
 

0 

Σύνολο 16.690 
 

7.161 

 

8.21. Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση 

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.  

Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της εταιρείας είναι το 2010. Η Εταιρεία δεν έχει  σχηματίσει πρόβλεψη για την 

ανέλεγκτη χρήση διότι τα αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων της εταιρείας για αυτή τη χρήση ήταν ζημία.  

Για τη χρήση 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 2174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπονται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

8.22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται 

από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 01/01 – 31/12/2014 και συγκριτικά, 

καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών στις 31/12/2013 και 

συγκριτικά, αναλύονται παρακάτω: 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2015   31/12/2014 

Πωλήσεις 

Εμπορευμάτων / 
υπηρεσίες 

      

Μητρική 820.935 
 

715.933 

Λοιπά Συνδεδεμένα - 
 

- 
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Μέρη 

Σύνολα 820.935 
 

715.933 

    
Λοιπά Έσοδα / 

Έξοδα    

Μητρική 72.000 
 

72.000 

Λοιπά Συνδεδεμένα 
Μέρη 

0 
 

3.819 

Σύνολα 72.000 
 

75.819 

    
Αγορές 
Εμπορευμάτων / 

Υπηρεσιών 
   

Μητρική - 
 

- 

Λοιπά Συνδεδεμένα 

Μέρη 
- 

 
- 

Σύνολα 0 
 

0 

    

 

31/12/2015 
 

31/12/2014 

Απαιτήσεις 
   

Μητρική - 
 

- 

Λοιπά Συνδεδεμένα 

Μέρη 
0 

 
9.659 

Σύνολα 0 
 

9.659 

 
   Υποχρέωσεις 

   
Μητρική 1.497.432 

 
1.526.832 

Λοιπά Συνδεδεμένα 

Μέρη 
- 

 

- 

Σύνολα 1.497.432 

 

1.526.832 

 

Οι παραπάνω συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του 

Ομίλου ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 

- Προς τη Διοίκηση 

Ο Εταιρεία δεν πραγματοποίησε καμία παροχή προς την Διοίκηση της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2015 

ως 31/12/2015.  

 

8.23. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 

  31/12/2015   31/12/2014 

Ημερομίσθιοι 9 
 

9 

Μισθωτοί 3 
 

3 

Σύνολο 12   12 

 

 

8.24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης . 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                       Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ                                                             ΧΑΪΔΑ ΙΟΥΛΙΑ 

Α.Δ.Τ.  ΑE 079957                                                                         Α.Δ.Τ Ξ 371470 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 18896  Α.Δ.Τ.  Χ 630853 
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