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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Η Εταιρία
Σημ

30.09.2014

31.12.2013

5
6
7

22.848.210
0
3.834.230
13.184
26.695.623

23.270.505
0
3.666.675
13.784
26.950.964

8
9

8.361.767
20.090.739
284.035
3.202
3.352.833
32.092.576

8.329.670
18.370.101
412.463
3.202
7.667.705
34.783.141

58.788.200

61.734.105

11
11
12

8.914.223
4.433.426
1.025.909
5.932.589
20.306.147

8.914.223
4.433.426
1.025.909
6.249.498
20.623.055

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

13

11.976.088
306.051
1.047.275
130.000
13.459.415

13.213.882
306.051
991.066
130.000
14.641.000

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και εντόκων δανείων
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

15
17
13
13

3.331.737
380.048
15.050.000
3.237.794
228.664
2.794.395
25.022.638

3.602.922
319.023
15.400.600
4.071.294
143.170
2.933.039
26.470.049

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

38.482.053

41.111.049

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

58.788.200

61.734.105

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α)

7
14

16
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Η Εταιρία

01.01 30.09.2014

01.01 30.09.2013

01/07 30/09/2014

01.07 30.09.2013

27.390.572
-24.468.795
2.921.777

23.273.745
-20.882.490
2.391.255

9.222.629
-8.203.278
1.019.351

7.620.955
-6.873.653
747.302

Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

650.423
-1.873.575
-715.612
-41.368

251.544
-2.111.692
-785.335
-20.966

109.838
-600.055
-232.879
-951

84.499
-741.201
-174.204
-764

941.645

-275.194

295.305

-84.368

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

38.305
-1.373.790

340.310
-1.467.549

10.806
-464.831

69.433
-497.551

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

-393.841
-76.932
-316.908

-1.402.433
-608.684
-793.750

-158.721
-15.801
-142.920

-512.486
-133.246
-379.239

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

0

0

0

0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

-316.908

-793.750

-142.920

-379.239

-0,0149

-0,0374

-0,0067

-0,0179

1.445.258

245.985

295.305

85.459

Σημ
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Μείον φόρος Εισοδήματος

18

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

19

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Η Εταιρία
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό
Τακτικό
Αφορολόγητα Αποτελέσματα εις
Υπέρ Το Άρτιο
κεφάλαιο
αποθεματικό αποθεματικά
νέον

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013

8.914.223

4.433.426

874.688

151.221

Σύνολο

7.497.368

21.870.926

(793.750)

(793.750)

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων 01/01 - 30/09/2013
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Υπόλοιπο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013

8.914.223

4.433.426

874.688

151.221

6.703.619

21.077.176

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014

8.914.223

4.433.426

874.688

151.221

6.249.498

20.623.055

(316.908)

(316.908)

5.932.589

20.306.147

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων 01/01 - 30/09/2014
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Υπόλοιπο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014

8.914.223

4.433.426

874.688

151.221
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`
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Η Εταιρία
01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων

-393.841

-1.402.433

503.613
3.715
-21.169
1.373.790

521.178
-26.347
-324.871
1.467.549

-32.098
-1.733.985
-197.135

2.082.354
-884.744
-1.639.382

-1.337.864

-1.533.018

-1.834.974

-1.739.714

-81.318
23.314

-16.518
317.155

-58.004

300.637

-2.421.894

-2.572.294

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

-2.421.894

-2.572.294

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

-4.314.872

-4.011.371

7.667.705

14.234.979

3.352.833

10.223.608

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρία Αδελφοί Χ. Κορδέλλου Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρία Ειδών
Σιδήρου και Χάλυβα (εφεξής «Εταιρία») με το διακριτικό τίτλο «Αφοί Χ. Κορδέλλου
Α.Ε.Β.Ε.» ιδρύθηκε το 1984 έχει την έδρα της στην Μάνδρα Αττικής, οδός Λούτσας &
Πελοποννήσου και το κύριο αντικείμενο εργασιών της είναι η εμπορία σιδήρου και χάλυβα.
Η ηλεκτρονική της διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι http://www.kordelos.gr
Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου
έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 27η
Νοεμβρίου 2014.
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών που χρησιμοποιεί η Εταιρία.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ
Α.Ε.Β.Ε. που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014, έχουν
συνταχθεί από την Διοίκηση με βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής
δραστηριότητας, την αρχή του δουλευμένου και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις Διερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των
ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που
χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας
της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών.
Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα
της τρέχουσας χρήσης. Τυχόν διαφορές σε ποσά των Οικονομικών Καταστάσεων και
αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
2.1.1 Χρήση εκτιμήσεων
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 ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις
υπό εξέταση χρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή
γνώση της Διοίκησης της Εταιρίας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να
διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές (σημείωση 4).
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2.1.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
παρούσας περιόδου ή μεταγενέστερα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα »: Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες
εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον
συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
κατάσταση οικονομικής θέσης.
Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού
συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) και ΔΛΠ 28
(Τροποποίηση). Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»: Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο
σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο
ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να
ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους
διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να
ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου
εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται
οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις
(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει
επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο
(protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης /
πρακτορευομένου.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»: Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική
αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις,
παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού
ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν
είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την
ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε
από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν
που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης
διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει
από κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»: Το ΔΠΧΑ 12
αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και
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τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή
όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ
12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»: Το Πρότυπο αυτό
δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες όταν μία
οικονομική οντότητα ετοιμάζει εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το ΣΔΛΠ
μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» και του
ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»:
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ
28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει
τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να
παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη
λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες
οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης»:
H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις
σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή
συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που
προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12.
Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες
οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»:
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από
την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον
ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων
θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις
γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων»:
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός
περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει
αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις
σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή
αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η
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ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με
απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»:
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα
παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated)
προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή
κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»: Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας
υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος
εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάσει του οποίου θα
έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την
αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη
σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα,
ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που
ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
ΕΕ.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014).
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή
τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την
λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται
η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού
ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την ΕΕ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει
διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας».
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον
ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση
ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά
μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό
και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»:
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Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά
την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις
όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»:
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»:
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία
εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή
στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την ΕΕ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του
σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις
οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε
όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός
του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»:
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3
δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1
Ιανουαρίου 2015
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»:
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση του ΔΛΠ
39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του
έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την
απομείωση της αξίας. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο
ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39»:
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 «Λογιστική Αντιστάθμισης», την τρίτη φάση στο έργο
αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής
αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον
μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία
οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη
τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»:
Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο
ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.
2.2 Πληροφόρηση κατά τομέα
Στην τρέχουσα χρήση η Εταιρία εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ΔΠΧΑ 8
«Λειτουργικοί Τομείς», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01.01.2009 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές δεν συντρέχουν. Συγκεκριμένα δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του Προτύπου, στις οποίες
προβλέπεται ότι λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης του οποίου τα
λειτουργικά αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον «Επικεφαλής Λήψης
Επιχειρηματικών Αποφάσεων» που στην περίπτωση της Εταιρίας είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων
σε αυτόν και να εκτιμηθεί η αποδοτικότητά του και για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμες
χωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα (99 %) και
είναι ομογενοποιημένες διότι αφορούν αποκλειστικά προϊόντα σιδήρου και χάλυβα και ως εκ
τούτου θεωρούνται και παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Το σύνολο σχεδόν (99,9%) του
κύκλου εργασιών αφορά χονδρικές πωλήσεις. Επίσης δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη που
εμπορεύεται η Εταιρία.
2.3 Ενσώματα πάγια
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεώς τους ή του τεκμαρτού κόστους που τους αποδόθηκε στο παρελθόν (πριν την 1
Ιανουαρίου 2004 - ημερομηνία μετάβασης στα ΔΛΠ) με νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι αξίες
αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν
απαξίωση των παγίων. Η Εταιρία προέβη στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων
και κτιρίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 και οι εύλογες αξίες που προέκυψαν
χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Η
υπεραξία που προέκυψε αύξησε την Καθαρή Θέση της Εταιρίας. Οι δαπάνες που
διενεργούνται για την αντικατάσταση σημαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων
κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με
πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά
οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των
επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των
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παγίων καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της
πραγματοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή μέθοδο
απόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Είδος Παγίου
Βιομηχανικά Κτίρια
Λοιπά Κτίρια
Μηχανήματα και Λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

Εκτιμώμενη Διάρκεια Ωφέλιμης Ζωής
32 έως 40 έτη
40 έτη
10 έως 20 έτη
5 έως 10 έτη
3 έως 5 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση εάν χρειάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Εταιρία εμφανίζονται στη τιμή
κτήσεώς τους, μειωμένα κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και, αν συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις, κατά το ποσό της απομείωσης της αξίας τους.
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν το λογαριασμό
αποτελεσμάτων με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών έχει ως ακολούθως:
Λογισμικά προγράμματα : 1 έτος
2.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν
ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι
η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα
αποτελέσματα όταν προκύπτουν.
2.6 Απομείωση αξίας διαθεσίμων για πώληση περιουσιακών στοιχείων
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξίας τους.
Πραγματοποιηθέντα και εξ αποτιμήσεων κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από μεταβολή
στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω
αποτελεσμάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην περίοδο που ανακύπτουν.
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2.7 Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης,
μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες
απόκτησης των αποθεμάτων. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσης των
αποθεμάτων.
Ειδικότερα, τα αποθέματα των εξειδικευμένων ανταλλακτικών των μηχανημάτων, που
αγοράζονται κατά το στάδιο της αγοράς του μηχανήματος, θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα
της αξίας του μηχανήματος και αποσβένονται μαζί με το μηχάνημα, ενώ οι αντικαταστάσεις
των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της αγοράς τους. Σε
αντίθεση, τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης των μηχανημάτων και τα ανταλλακτικά γενικής
χρήσεως περιλαμβάνονται στα αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσης
τους.
2.8 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την
ονομαστική αξία, αφαιρούμενων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης
(επισφάλειες) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι
σε θέση να εισπράξει τα ποσά που οφείλονται. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται
ως έξοδο στα αποτελέσματα.
2.9 Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας.
2.10 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
Οι συναλλαγές που είναι εκφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που
είναι εκφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική
ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν από τη μετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
2.11 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρίας. Άμεσα έξοδα για την
έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως
κεφαλαίου σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης ή της Διαφοράς υπέρ το άρτιο.
2.12 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη
για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
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2.13 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
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 περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται
να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την
έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση
της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
2.14 Φορολογία
Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους φόρους
καθώς και τις προβλέψεις για επιπλέον φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από τις
φορολογικές αρχές. Ο φόρος εισοδήματος του τρέχοντος έτους έχει υπολογιστεί επί των
κερδών της Εταιρίας κάνοντας τις απαραίτητες αναμορφώσεις που απαιτούν οι φορολογικοί
νόμοι και με βάσει τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (26%).
2.15 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία.
Η υποχρέωση της Εταιρίας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από την Εταιρία, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο
στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το
χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού, των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
2.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η Εταιρία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση , ως
αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού
οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.
2.17 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους , εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των
εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται, όταν οι βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη, που
διασυνδέονται με την ιδιοκτησία των αγαθών, έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή. Τα έσοδα
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δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα, όσον αφορά την ανάκτηση του
οφειλόμενου τιμήματος ή την ενδεχόμενη επιστροφή των αγαθών.
(β) 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.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
(γ) Μερίσματα
Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξης τους, δηλαδή
όταν εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί.
2.18 Μισθώσεις
Μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου η Εταιρία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ανταμοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι
χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της μίσθωσης στη
χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσώματων παγίων και της
παρούσης αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση
και στο χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω
στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα καθαρή από το
χρηματοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στις άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι
τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της
περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το
υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού. Τα ενσώματα πάγια που
αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις, αποσβένονται στην μικρότερη περίοδο όπως αυτή
καθορίζεται από την ωφέλιμη ζωή και το χρόνο της μίσθωσης. Στις λειτουργικές μισθώσεις
τα μισθώματα καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο στην
βάση του δουλευμένου.
2.19 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση όταν
η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.20 Κρατικές Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν υποστήριξη με τη μορφή μεταβίβασης οικονομικών
πόρων υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί
με τους όρους που σχετίζονται με την επιχορήγηση. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν
περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται ως αναβαλλόμενο εισόδημα και καταχωρούνται κατά
την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Επιχορηγήσεις συναφείς με
έσοδα καταχωρούνται στις χρήσεις εκείνες που απαιτούνται για τον συσχετισμό τους με τις
αντίστοιχες δαπάνες που πρόκειται να συμψηφιστούν.
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2.21 Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική της Εταιρίας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει
εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική
της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο
σύνολό τους ώστε η σχέση τους σε σχέση με τα ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται περίπου
στο 2.
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την
διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων
κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα
αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το ½
του μετοχικού το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση,
μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της
εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο από το 1/10 του
μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η Εταιρία
μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο
συμφέρον.
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του
τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης
διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις
νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του
φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετήσιου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35%
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του
καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί
από την γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό
λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων
μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία
τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των
μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.
Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την
νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια.
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται
κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών είτε τοις μετρητοίς είτε με την λήψη
μεταχρονολογημένων επιταγών. Λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η
πελατειακή βάση της εταιρίας δεν υφίσταται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών της
καθώς κανένας πελάτης της δεν απορροφά πάνω από το 10% του κύκλου εργασιών της. Η
έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο αναλύεται στην σημείωση 9.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Ανάλυση της ληκτότητας των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων παρέχεται στην σημείωση 13.
(γ) Κίνδυνος επιτοκίων
Στο πλαίσιο της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων δανεισμού, πολιτική της Εταιρίας είναι
η διατήρηση των δανειακών της υπολοίπων σε χαμηλά επίπεδα με ταυτόχρονη διασφάλιση
γραμμών χρηματοδότησης ώστε να ικανοποιείται απρόσκοπτα η ανάπτυξη της Εταιρίας.
Την 30η Σεπτεμβρίου 2014, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται στην
σημείωση 13.
δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της Εταιρίας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Μέρος των αγορών εμπορευμάτων
της Εταιρίας πραγματοποιούνται σε Δολάριο Αμερικής, η άμεση πληρωμή των οποίων
μειώνει σημαντικά τον συναλλαγματικό κίνδυνο.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες
σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την
εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων οι οποίες εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με
τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που
αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των
οικονομικών καταστάσεων μετά την 30.09.2014, αφορούν κυρίως προβλέψεις για
ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων και απαιτήσεων καθώς και
εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Κατά την άποψη της
διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 3
μήνες, είναι σημαντικά περιορισμένος.
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5. Ενσώματα πάγια στοιχεία
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 30η Σεπτεμβρίου 2014

Οικόπεδα
9.837.859
9.837.859
9.837.859
9.837.859
9.837.859
9.837.859

Οικόπεδα
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 30η Σεπτεμβρίου 2014

Κτίρια &
Κτιριακές
εγκ/σεις
11.991.256
(1.296.049)
10.695.207
12.051.337
(1.497.187)
10.554.150
12.051.387
(1.649.841)
10.401.547

Μηχ/κός
εξοπλισμός
5.489.875
(2.527.515)
2.962.360
5.489.875
(2.936.894)
2.552.981
5.500.118
(3.243.915)
2.256.203

Μεταφορικά
Έπιπλα και Λοιπός
μέσα
εξοπλισμός
773.824
999.432
(620.246)
(857.339)
153.579
142.094
773.824
1.023.073
(641.202)
(918.268)
132.622
104.804
789.399
1.033.166
(656.461)
(944.449)
132.938
88.717

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση
88.089
88.089
88.089
88.089
130.946
130.946

Κτίρια &
Κτιριακές
εγκ/σεις

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο
29.180.336
(5.301.148)
23.879.188
29.264.057
(5.993.552)
23.270.505
29.342.875
(6.494.665)
22.848.210

Σύνολο

9.837.859

10.695.207

2.962.360

153.579

142.094

88.089

23.879.188

-

60.081

0

-

23.640

0

83.721

-

-

0

-

0

0

(201.138)

(409.380)

(20.956)

(60.930)

(692.404)

-

-

-

-

-

9.837.859

10.554.150

2.552.981

132.622

104.804

88.089

23.270.505

-

50

10.243

15.575

10.093

42.856

78.818

-

-

-

-

(152.653)

(307.020)

(15.259)

(26.181)

(501.113)
22.848.210

9.837.859

-

-

0

-

-

10.401.547

2.256.203

132.938

88.717

130.946

0

0
0

Στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου η εταιρία κατέβαλε το ποσό των 79 χιλιάδων ευρώ για
την αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων.
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 30η Σεπτεμβρίου 2014

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Λογισμικά
Σύνολο
515.264
515.264
(515.264)
(515.264)
0
0
515.704
515.704
(515.704)
(515.704)
0
0
518.204
518.204
(518.204)
(518.204)
0
0

Λογισμικά
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013

Σύνολο
0

0

440

440
0

(440)

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 30η Σεπτεμβρίου 2014

-

(440)
0

0

0

2.500

-

2.500
0

(2.500)

(2.500)

0

0

-

-

Στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου η εταιρία κατέβαλε το ποσό των 2,5 χιλιάδων ευρώ σε
επενδύσεις για άυλα περιουσιακά στοιχεία.
7. Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:
Εταιρία

Ενσώματες ακινητοποιήσεις - Α υλα στοιχεία
Παροχές σε εργαζομένους
Α πό πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
A παιτήσεις φόρων
Λ οιπές μεταβολές
Σύνολο

30/09/2014
Απαίτηση Υποχρέωση
626.700
887.649
79.573
0
704.332
0
2.423.624
0
0
159.627
3.834.230

1.047.275

31/12/2013
Απαίτηση Υποχρέωση
626.781
847.969
79.573
0
711.436
0
2.248.884
0
0
143.098
3.666.675

991.066

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρία στα έτη 2014 και 2013
είναι ίσος με 26%
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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.
8. Αποθέματα
Τα αποθέματα του της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Εταιρία
30/09/2014
Εμπορεύματα

31/12/2013

6.502.843

6.343.660

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελη

577.380

492.807

Πρώτες & βοηθητικές ύλες

20.783

21.730

1.260.762

1.471.472

8.361.767

8.329.670

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Σύνολο

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των εμπορευμάτων της Εταιρίας εξετάζεται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού και η αρνητική διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ως
κόστος πωληθέντων.
9. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:
Εταιρία
30/09/2014
Απαιτήσεις κατά πελάτων (ανοικτά υπόλοιπα)

14.388.274

12.950.171

0

0

8.411.434

8.156.223

(2.708.969)

(2.736.293)

20.090.739

18.370.101

Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολ.)
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

31/12/2013

Η κίνηση του λογαριασμού «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» έχει ως εξής:
Εταιρία
30/09/2014
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

2.736.293

31/12/2013
2.696.293

Διαγραφή απαιτήσεων

(52.324)

Προβλέψεις νέων επισφαλειών

25.000

40.000

2.708.969

2.736.293

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

0

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν το σύνολο των εξατομικευμένων
απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, έναντι των
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συμβατικών ημερομηνιών λήξης και που σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται εύλογα η
είσπραξη τους. Οι απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη του έτους, έναντι
των συμβατικών ημερομηνιών λήξης και για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη σε
βάρος των αποτελεσμάτων δεν είναι σημαντικές.
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η
μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και
πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων.
10. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Εταιρία
30/09/2014
Διαθέσιμα στο ταμείο

4.568

10.654

3.348.265

7.657.051

3.352.833

7.667.705

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2013

11. Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Αριθμός
μετοχώ ν

Κοινές
μετοχές

Εκδοθέν
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Ιδιες
μετοχές

Σύνολο

1η Ιανουαρίου 2013

21.224.340

21.224.340

8.914.223

4.433.426

0

13.347.649

30η Σεπτεμβρίου 2013

21.224.340

21.224.340

8.914.223

4.433.426

0

13.347.649

31η Δεκεμβρίου 2013

21.224.340

21.224.340

8.914.223

4.433.426

0

13.347.649

30η Σεπτεμβρίου 2014

21.224.340

21.224.340

8.914.223

4.433.426

0

13.347.649

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 21.224.340 κοινές ονομαστικές μετοχές με
δικαίωμα ψήφου, διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α., ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ η κάθε μία.
Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σε 8.914.223 ευρώ. Το υπέρ το
άρτιο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 4.433.426 ευρώ και προέκυψε από την
έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.
Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από
την ίδια.
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12. Αποθεματικά
Τα αποθεματικά της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Εταιρία
Αφορολόγητα
αποθεματικά
151.221

Σύνολο
1.025.909

0

0

874.688

151.221

1.025.909

Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου

0

0

0

Υπόλοιπο στις 30η Σεπτεμβρίου 2014

874.688

151.221

1.025.909

Υπόλοιπο στις 1η Ιανουαρίου 2013

Τακτικό
αποθεματικο
874.688

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο στις 31η Δεκεμβρίου 2013

13. Δανεισμός
Τα δάνεια της Εταιρίας είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά , που είναι αποπληρωτέα εντός
ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ
τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως
μακροπρόθεσμα . Τα δάνεια της Εταιρίας κατά την 30.09.2014 αναλύονται ως εξής :
Εταιρία
30/09/2014

31/12/2013

Κοινά ομολογιακά δάνεια

9.976.088

10.213.882

Μακροπρόθεσμα δάνεια

2.000.000

3.000.000

Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών δανείων

2.237.794

3.071.294

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

1.000.000

1.000.000

15.050.000

15.400.600

30.263.882

32.685.777

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
Σύνολο δανείων

Ανάλυση Ομολογιακών δανείων
Α) Στις 6-8-2007 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ποσού 4.040.000 € άνευ
εξασφάλισης με την Τράπεζα Πειραιώς διάρκειας 10 ετών.
Β) Στις 6-8-2007 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ποσού 5.960.000 € άνευ
εξασφάλισης με την Τράπεζα Πειραιώς διάρκειας 10 ετών.
Γ) Στις 9-6-2011 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ποσού 12.600.000 € άνευ
εξασφάλισης με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και ποσού 1.400.000 € άνευ
εξασφάλισης με την Ε.Τ.Ε Κύπρου € διάρκειας 7 ετών.

εμπράγματης
εμπράγματης
εμπράγματης
εμπράγματης

Ανάλυση Μακροπρόθεσμων δανείων
Α) Στις 10-9-2013 Μακροπρόθεσμο Δάνειο ποσού 4.000.000 € άνευ εμπράγματης
εξασφάλισης με την Τράπεζα Alpha Bank διάρκειας 4 ετών.
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Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της Εταιρίας την 30.09.2014 ήταν 4,60%.
Οι συμβατικές ημερομηνίες εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της 30.09.2014 και της
31.12.2013 της εταιρίας, έχουν ως εξής:
Εταιρία
Περίοδοι εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων

30/09/2014

31/12/2013

Εντός μηνός

9.650.000

10.000.000

Μεταξύ δύο (2) και τριών (3) μηνών

5.400.000

6.436.247

Μεταξύ τεσσάρων (4) και δώδεκα (12) μηνών

3.237.794

3.035.647

11.976.088

13.213.882

0

0

30.263.882

32.685.777

Εντός δύο (2) και πέντε (5) ετών
Πάνω από πέντε (5) έτη
Σύνολα

14. Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Εταιρία
Υπόλοιπο προβλέψεων φόρων φορολογικών ελέγχων 31.12.2013
Καταλογισθέντες φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις φόρων φορολογικού ελέγχου χρήσης
Υπόλοιπο προβλέψεων φόρων φορολογικών ελέγχων 30.09.2014

130.000
0
0
130.000

Περιλαμβάνονται οι προβλέψεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2009 και 2010 της
Εταιρίας. Παρότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί
αξιόπιστα, η Εταιρία χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους
παρελθόντων ελεγμένων φορολογικά χρήσεων έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων
χρήσεων.
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες
Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται
υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο
εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης
του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία
«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών
τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του
Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των
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δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης»
στο Υπουργείο Οικονομικών.
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρεία η οποία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από
Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του
Ν.2238/1994, έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης. Για την χρήση 2011 δεν
προέκυψαν λογιστικές διαφορές. Για την χρήση 2012 προέκυψαν λογιστικές διαφορές, στις
οποίες αντιστοιχεί φόρος εισοδήματος 64 χιλ. € και επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης
2012. Για την χρήση 2013 προέκυψαν λογιστικές διαφορές, στις οποίες αντιστοιχεί φόρος
εισοδήματος 71,5 χιλ. € και επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2013. Για να θεωρηθούν
οι χρήσεις περαιωμένες, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 α του άρθρου 6 της
ΠΟΛ 1159/2011.
15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της
Εταιρίας έχει ως εξής:
`

Εταιρία
30/09/2014

31/12/2013

Προμηθευτές

1.605.165

1.729.265

Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες

1.414.493

1.373.024

312.078

500.634

3.331.737

3.602.922

Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

16. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
H ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής:
Εταιρία
30/09/2014
Προκαταβολές πελατών

31/12/2013

276.607

278.589

1.642

1.642

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

46.628

107.646

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

17.292

29.365

2.452.226

2.515.798

2.794.395

2.933.039

Μερίσματα πληρωτέα

Εσοδα επομένων χρήσεων

H ανάλυση των εσόδων επομένων χρήσεων της Εταιρίας έχει ως εξής:
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Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013
Μεταβολές 01/01 - 30/09/2014
Υπόλοιπο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014

Αναγνωρισμένες
Επιχορηγήσεις
χρήσης

Αποσβέσεις
Επιχορηγήσεων
(μεταφορά στα
αποτελέσματα)

Είσπραξη
Επιχορηγήσεων

Απαίτηση
(προκαταβολή)
Επιχορήγησης

3.030.000

514.202

3.030.000

0

0

63.572

0

0

3.030.000

577.774

3.030.000

0

17. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής:
Εταιρία
30/09/2014

31/12/2013

Φόρος εισοδήματος
Υποχρέωσεις από φόρους τέλη
Σύνολο

0

0

380.048

319.023

380.048

319.023

18. Φόροι εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος με βάσει τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, ο οποίος ανέρχεται σε
26%, κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και την 30η Σεπτεμβρίου 2013, αναλύεται ως
εξής:
Εταιρία
01/01 30/09/2014

01/01 30/09/2013

01/07 30/09/2014

01/07 30/09/2013

Φόρος Χρήσης
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Προβλέψεις & διαφορές φορολογικού
ελέγχου προηγουμένων χρήσεων

(174.740)

(444.287)

(69.888)

(152.863)

34.414

64.078

34.414

0

0

0

0

0

Αναβαλλόμενος φόρος
Διαφορά φορολογικών συντελεστών στον
υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου

63.394

62.994

19.674

19.617

0

(291.469)

0

0

(76.932)

(608.684)

(15.801)

(133.246)

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

Με την ψήφιση του Ν.4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής, από το οικονομικό έτος 2014
(χρήση 2013) και μετά, αυξήθηκε από 20% σε 26%. Λόγω του ότι η αύξηση αυτή
αποτελούσε μη διορθωτικό γεγονός σύμφωνα με το ΔΛΠ 10 παρ. 22, η Εταιρεία κατά την
31/12/2012 υπολόγισε τον αναβαλλόμενο φόρο με φορολογικό συντελεστή 20% σύμφωνα με
το ΔΛΠ 12 παρ.47. Κατά τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου την 31.12.2013, η
λογιστικοποίηση της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% οδήγησε

Σελίδα 26 από 28

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις από 01.01.2014 – 30.09.2014

στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης της Εταιρείας κατά 291 χιλ. €,
ποσό που επηρέασε τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 μετά από φόρους.
19. Κέρδη / (ζημιές) κατά μετοχή
Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους / (ζημιάς)
με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης.
Εταιρία
01/01 30/09/2014

01/01 30/09/2013

01/07 30/09/2014

01/07 30/09/2013

Κέρδη /(Ζημιές) που αναλογούν στους
μετόχους της Εταιρείας

(316.908)

(793.750)

(142.920)

(379.239)

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών

21.224.340

21.224.340

21.224.340

21.224.340

(0,0149)

(0,0374)

(0,0067)

(0,0179)

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (σε €)

20. Μερίσματα
Δεν κατεβλήθησαν μερίσματα στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.
21. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η Εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα
θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται
πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
22. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου
(30.09.2014) ήταν για την Εταιρία 83 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης προηγούμενης
περιόδου (30.09.2013) ήταν 88.
23. Συνδεδεμένα Μέρη
Οι παρακάτω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται
από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν
προκύψει από τις συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών.
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Εταιρία
30/09/2014
Εσοδα

0

Εξοδα

0

Απαιτήσεις

0

Υποχρεώσεις

0

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών της διοίκησης

368.817

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
και μέλη της διοίκησης

3.458

Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη
και μέλη της διοίκησης

0

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Στις 3 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία
ενέκρινε το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:
-

-

Τον συμψηφισμό με φορολογικά αναγνωριζόμενες ζημιές, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα της παρ.12 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013, αποθεματικών αξίας €
89.948,20 που σχηματίσθηκαν
μέχρι την 31.12.2013 και προέρχονται από
απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του
Ν.2238/1994.
Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου όπως διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε τράπεζα.

Δεν έχει συμβεί κάποιο άλλο γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική
διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρίας από τις 30/09/2014 μέχρι και την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της παρούσης περιόδου.

Μάνδρα Αττικής, 27 Νοεμβρίου 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ-522111

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΡΙΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝ.
ΑΔΤ ΑΚ-021143
ΑΔΤ ΑΒ – 509652
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